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Karas be frontų 
Po Rugsėjo 11-osios tragedijos JAV prezidento G.W. 

Bush paskelbtas karas su terorizmu tęsiasi. Praėjo jau ket
veri metai, ir to karo pabaigos nematyti. Karas Irake vis 
tiek kaip nors turės užsibaigti, bet liks klausimas, kaip 
įveikti terorizmą? 

T
ERORIZMĄ galima būtų pavadinti prie žmonijos 
prilipusia piktadarybe. Ji betgi kai kam vienintelė ge
ra priemonė kovojant už savo teises ir idėjas, siekiant 

laisvės ar pripažinimo. Užtat ir teroro veiksmai dažnais at
vejais nėra koks paprastas išpuolis, neapgalvotas ir nekont
roliuojamas vandalizmas. Tam tikrų didesnių siekių skatina
mi veiksmai virsta kovojimo būdu, kokį išjungti regulia
rioms karinėms pajėgoms labai sunku. Planuojamas teroriz
mas kaip kovos priemonė yra atitinkamai organizuojamas, 
finansiškai remiamas ir morališkai laiminamas. Kova su to
kiu terorizmu, jeigu ir nėra beprasmė, tai vis dėlto labai su
dėtinga, daug kainuojanti ir jokių aiškesnių rezultatų ne
duodanti. Ir geriausiai apginkluoti kariai į tokias kovas 
atsimuša kaip į sieną, išgyvena nusivylimus, juo labiau, kad 
nematyti vienokios ar kitokios kautynių pabaigos. Irako ir 
Afganistano karo stebėtojai paskleidžia net karčių pasišai
pymų, girdi, vakariečiai į tuos kraštus siunčia gyvus taikinius, 
į kuriuos kasdien šaudo teroristai pasalūnai, o šie niekuo į 
tai atsakyti negali. Kažkas tikrai lyg ne taip. O ką jau bekal
bėti apie politinį užmojį į tuos kraštus įvesti demokratijas ir 
mirti nebijantį arabą padaryti savo draugu. Aišku, apie ne
lemtą įklimpimą Irake vis aštriau ir plačiau šnekama - skyla 
nuomonės, ardoma vienybė. O tai jau priešo laimėjimas. 
Kyla tad klausimas, o ką ligi šiolei laimėjo vakariečiai? Ma
rionetinių vyriausybių sudarymas, nors ir gražiai atrodo, 
nėra laimėjimas, o tik esamos būklės painiojimas, nes taria
masi su tais, kurie savo šalyse jokios galios neturi. Taigi 
daug netikrumo, daug nepagrįstų vilčių. Daug kraujo pra
liejimo ir gyvybių aukų, net nenujaučiant, kuo visa tai baig
sis. Atrodo, kad reagavimas į Rugsėjo 11- osios tragediją 
turėjo būti kitoks. 

K AI stojama kovon, neužtenka žiūrėti į vartojamas 
priemones. Reikia nepamiršti ir priežasčių, tai yra -
kodėl kovojama. Lietuviai "miško broliai", kovoję 

ištisą dešimtmetį su okupantu, vieniems buvo "bapditai", 
kitiems garbingi partizanai, laisvės kovotojai. Cečėnai 
Putinui - teroristai, mums, lietuviams, suprantami už laisvę 
kovojantys patriotai. Kovos priemonės nevienodos - ką turi 
reguliari kariuomenė, to niekada neturės partizanai. 
Pastarieji ir didesnio pasirinkimo neturi, todėl kartais ir jų 
ginklai "baisesni". Kai kovose liejamas kraujas, guldomos 
gyvybės, šalia kautynių nestovi koks teisėjas, kaip sporto 
aikštėje, ir nenurodinėja kaip kovoti ir kur prasižengta 
kovojant. Užtat ir teroristiniai veiksmai turėtų būti ta 
prasme atitinkamai vertinami. Smerkti reikėtų priežastis, 
privedusias prie kraštutinumų, nes trypiama tiesa yra bai
sesnis veiksmas už dedamas bombas. Kiekviena buvusi 
okupuota tauta ir laisvės siekianti, taigi ir lietuviai, gali pa
liudyti, kur iš tikrųjų slypi vertybė ir kur prasimanymas. 
Vaidinti gerus ir kilnius stovint galingųjų pusėje nėra sunku. 
Kas šiandien Artimuose rytuose vyksta, kaip tuos išpuolius 
bei karus bepavadintume, daugelis supranta, kad vyriausia 
tų žiaurių įvykių veikėja yra NAFTA. Taigi turtas, tartum 
ne į tas rankas patekęs ir labiausiai reikalingas tiems, kurie 
jo per mažai turi. Kai arabai kupranugariais per dykumas 
klajodavo, o civilizuotas pasaulis dar arkliukais važinėdavo, 
alyvos poreikis dar buvo menkas. Laikai pasikeitė, bet 
geografija - ne. Štai ir dalis priežasčių, kodėl užsiliepsnojo 
"karas su teroristais". Rugsėjo 11-osios tragedija nėra 
tikroji priežastis, gal daugiau paskatinimas. Užtat į didžiųjų 
pasaulio galybių grumtynes dėl viešpatavimo ir turto reikėtų 
žiūrėti gražius apdangalus praskleidus. ČS 

v 
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Pasaulio lietuvių bendruomenės ir PLJS kraštų valdybų pirmininkų suvažiavimo dalyviai 
Lietuvoje, Kernavėje, rugpjūčio 6-9 d.d. Ntr. J. Ivaškevičiaus 

PLB ir PLJS pirmininkų suvažiavimas 
Dviguba pilietybė - tai dvigubai svarbi tema susirinkusiems 

pirmininkams metiniame suvažiavime 

SAULIUS SIMONAVIČIUS 

Teko man dalyvauti šių 
metų Pasaulio lietuvių bend
ruomenės ir Pasaulio lietuvių 
jaunimo sąjungos kraštų val
dybų pirmininkų suvažiavime 
Kernavėje, Lietuvoje. Tai bu
vo mano trečias dalyvavimas 
šitokiame suvažiavime, ir ga
liu pasakyti, kad šitas buvo 
pats įspūdingiausias. 

Labai aktualios temos bu
vo diskutuojamos per tas ke
turias darbingas dienas, ir jos 
visos buvo organizatorių - t.y. 
PLB valdybos - labai ryškiai 
sudėliotos dienotvarkėse. At
skirose darbo sesijose buvo 
diskutuojamos įvairios ir įdo
mios temos: socialiniai, infor
macijos ir spaudos, religiniai, 
kultūros, visuomeniniai, jau
nimo, sporto, emigracijos, orga
nizaciniai ir švietimo reikalai. 

Įprastu būdu suvažiavimo 
pirmąją dieną mus visus "pa
saulio lietuvius" (iš, jeigu ne
paklysčiau, per 30 kraštų) ap
silankė Lietuvos prezidentas 
Valdas Adamkus. Labai gra
žiai pasveikino ir savo kalboje 
tvirtai pabrėžė susirinkusiems 
pirmininkams ir Lietuvos spau
dos nariams, kad jo akyse ly
gybės ženklas esąs tarp Pa
saulio lietuvių bendruomenės 
ir Lietuvos piliečių. Pasakė, 
kad jokių klausimų neturėtų 
būti liečiant dvigubos piliety
bės reikalą, privaloma tik su
tvarkyti juridinę pusę ir tvar
kingai išspręsti. Be abejo, pre
zidentas pripažino, kad dar 
reikia pereiti per ne vieną 

kliūtį, bet dienos pabaigoje 
sakė jisai jau matantis mus vi
sus, neturinčius Lietuvos pilie
tybės savo krašto piliečiais. 
Tai išgirdę susirinkusieji sto
vėdami gausiai jam paplojo. 

Per atitinkamą darbo se
siją įvairūs sukviesti žinovai, 
advokatai ir patarėjai gana 
sparčiai, bet visvien išsamiai, 
išaiškino dvigubos pilietybės 
padėtį. Visiems susirinku
siems pasidarė aiškiau su
prasti padėtį ir konstituciniu 
ir socialiniu atžvilgiu. Aš pats 
labai daug išmokau susipažin
damas su šia problema, ypač 
kai per praėjusius metus, 
smarkiai bestudijuojant, ne-

buvo įmanoma įsigilinti šia 
tema. Labai buvo verta išklau
syti visų žinovų pasakymus ir 
aiškinimus. 

Susirinkę jaunimo sąjun
gų pirmininkai neformaliai 
posėdžiavo pertraukų metu ir 
vakarais. Buvo atstovų iš jau 
seniai aktyvių sąjungų - pvz. 
iš Kanados, JAV, Vokietijos, 
Argentinos ir kt. Dabar buvo 
suvažiavę pirmininkai iš paly
ginus neseniai įsteigtų sąjun
gų - iš Didžiosios Britanijos, 
Rusijos, Olandijos. Buvo labai 
įdomu visiems pasidalinti savo 
patirtimis įvairiose srityse. 

Nukelta į 2-tą psl. 

Kanados atstovai su Lietuvos prezidentu PLB pirmininkų 
suvažiavime Kernavėje rugp. 6-9 d.d. Iš k. PLJS pirm. S. 
Kuliavas, KLB pirm. R. Žilinskienė, prezidentas V. Adamkus, 
PLB narė ir Hamiltono KLB pirm. A. Vaičiūnienė, KLJS 
atstovas Saulius Simonavičius, LVK delegatas užsienio lietu
vių katalikų sielovadai ir PLB narys prel. E. Putrimas 

Ntr. J. Ivaškevičiaus 
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Palaimintasis 
Jurgis Matulaitis 

Šiemet birželio pabaiga 
ir liepos pradžia mums, lietu
viams - ypatingas laikas. 
1987 m. birželio 28 d., šven
čiant Lietuvos krikšto 600 
metų sukaktį, Šv. Tėvas Jo
nas Paulius 11 paskelbė pa
laimintuoju mūsų tautietį, 
arkivyskupą Jurgį Matulaitį, 
marijonų vienuolijos atnau-

jintoją, Švč. M. Marijos Ne
kaltojo Prasidėjimo vargdie
nių ir Jėzaus Eucharistijoje 
tarnaičių seserų vienuolijų 
steigėją, Vilniaus vyskupą, 
sociologą, diplomatą - Lie
tuvos Bažnytinės provincijos 
ir Lietuvos konkordato su 
Šv. Sostu projektų autorių, 
vienuolį "pagal Dievo širdį". 
Tą dieną, s!l1<Ydamas iškilmių 
pall!okslą Sv. Petro baziliko
je, Sventasis Tėvas kalbėjo: 
Brangūs broliai ir seserys lietu
viai, šiandien Bažnyčia krei
piasi į jus Kristaus žodžiais 
Evangelijoje: "Priimkite pra
našą, kaip pranašą. Priimkite 
teisųjį kaip teisųjį" (Mt 10,41). 

Praėjo lygiai 20 metų. 
Turime palaimintąjį Jurgį. 
Bet ar galime pasakyti, kad -

tikrai esam įvykdę Šventojo 
Tėvo nurodymą, ir tikrai jį 
priėmę? Ar mus su Tėvu Jur
giu riša tikra ir gili bend
rystė? Ar meldžiam jo užtari
mo ir tikim, kad jis mumis 
rūpinasi? Taigi - ar tikrai ti
kim šventųjų bendravimą? 

Liepos 8-15 d.d. Mari
jampolėje, kur ilsisi palai
mintojo Jurgio palaikai - ju
biliejiniai atlaidai... Štai ir 
esame patikrinti. Ar buvome 
pas savo šventąjį? Ar meldė
mės jo užtarimo? Juk teturim 
tik du lietuvius šventuosius -
šventąjį Kazimierą ir palai
mintąjį Jurgį Matulaitį ... 

Sventieji tikrai visuomet 
pasirengę užtarti mus, padėti 
mums patirti Dievo meilę ir 
Jo galybę, kad mūsų širdys 
būtų perkeistos, kad atrastu
me tikrą gyvenimo pilnatvę, 
!ad liudytume Dievo garbę. 
Stai mūsų palaimintasis Jur
gis Matulaitis. Per 34 beatifi
kacijos proceso metus nuo 
1953 iki 1987 vien "Beatifi
kacijos bylos žiniose" (spe
cialiame informaciniame 
biuletenyje, ėjusiame JAV), 
paskelbta beveik 1000 liudiji
mų apie malones, patirtas 
per palaimintojo Jurgio už
tarimą. Dauguma jų - iš 
"laisvojo pasaulio'', nes Lie
tuva tuo metu tebebuvo už 
"geležinės uždangos". Ir šian
dien Tėvas Jurgis trokšta už
tarti ir užtaria mus, saviškius. 
Yra keletas liudijimų apie Jo 
užtarimu jau po 1987-ųjų pa
tirtas malones, saugomų Tė
vų Marijonų archyvuose Ma
rijampolėje ir Vilniuje. 

Apie malones, patirtas 
per palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio užtarimą, labai pra
šome pranešti Švč. M. Mari
jos Nekaltojo Prasidėjimo 
vargdienių seserims, Dau
kanto a. 1, LT-01122, Vilnius, 
Lithuania. Tel. 8-5-2609347. 
Inf. 

(/) • Bendras labas, bendri darbai ir reikalai, bendras įstaigų vedi-
mas ir tarpimas, Dievo didesnė garbė, sielų didesnis ar vienam, ar 

>- kitam dalyke reikalas, ypač sielų išganymo reikalas, Bažnyčios 
l- reikalai turi visad imti viršų, turi kiekvieno individuališkumui 

nutiesti ribas. 
Z • Reikia pirmiausia pačiam Dievo keliais imti vaikščioti, o 

paskui jau rūpintis, kad ir kiti imtų tais pačiais Dievo keliais vaikšti
:;? nėti, ir kitus reikia rūpintis patraukti paskui save, ypač savo 
_ pavyzdžiu. (Iš pal. J. Matulaičio užrašų) 

Pirmininkų suvažiavime. Viršuje iš k.: PLB pirm. R. Narušienė; seimo pirm. V. Muntianas; 
B. Nenartavičiūtė (Rusija); A. Vaičiūnienė (Kanada); PL.JS pirm. S. Kuliavas; l. Januitytė
Lanchas (Prancūzija); Lietuvos prezidentas V. Adamkus; L. Paulauskaitė (Ispanija); prel. E. 
J. Putrimas (LVK delegatas ir PLB Pietų Amerikos reikalų k-to pirm.); D. Giedrimienė (JAV); 
D. Henke (Vokietija); P. Maksimavičius (Seinai) ( Ntr. J. Ivaškevičiaus). Apačioje- pirmininkų 
suvažiavimo dalyviai; priekyje sėdi PLB valdybos nariai (Ntr. R. Žilinskienės) 

PLB ir PLJS pirmininkų„. rengimo reikalams. Metų laikas irgi tinka, nes 
pietuose yra vasaros atostogos tuo metu, o 
mums šiaurėje - tai Kalėdų atostogos. Ne
kantriai dabar visi lauksime kelionės į Pietų 
Ameriką. Suvažiavimui baigiantis, buvo labai 
džiugu, kad galėjome "pasididžiuoti" esą Ka
nados lietuviai, nes ne vieną kartą priėjo prie 
manęs įvairių kraštų bendruomenės pirminin
kai ir gyrė Kanados lietuvių jaunimą, kad mes 
esame labai aktyvūs ir pastoviai dalyvaujame 
šiuose suvažiavimuose. Didelė padėka mūsų 
bendruomenei. Tegul visas Kanados lietuvių 
jaunimas, dabartinieji ir buvusieji, pasidžiau
gia savo pastangomis, nes to nuoseklumo ir 
tęstinumo dar vis yra. 

Atkelta iš 1-mo psl. 

Kanados lietuvių jaunimo sąjungai aktua
liausia tema buvo kitas Pasaulio lietuvių jau
nimo kongresas. Svarbu, nes Kanada pasto
viai siunčia didelį būrį jaunimo atstovauti mū
sų krašto bendruomenei. 

Tuigi, dabar oficialiai nuspręsta, kad XIII
asis PLJK vyks Urugvajuje, Argentinoje ir 
Brazilijoje Kalėdų ir Naujųjų metų atostogų 
metu 2009-2010 m. Tai yra labai praktiška 
data. Tinka, nes Pietų Amerikos lietuviams 
organizatoriams bus daugiau kaip dveji metai 

Vietoj tarnystės - tironijai 
prilygstantis valdymas 

ALGIMANTAS ZOLUBAS 

Rusijoje 1917 m. spalio 
perversmininkai skelbė nuo
statą, kad reikia grobti tai, 
ką turi prisigrobusi buržuazi
ja. Kaip tarė, taip padarė: 
grobė, turtą savinosi bei dali
nosi partijos nomenklatūra, 
o su "buržuazija" - pramo
ninkais, verslininkais, prekybi
ninkais, stambiais ūkininkais 
- buvo brutaliai susidoroja
ma. Nusavintas turtas, sudė
tas ant "pasaulinės revoliuci
jos" fikcijos aukuro, virto dū
mais, sunaikinta "buržuazi
ja" produkto nebegamino, 
Rusijoje prasidėjo badas. Ru
sijos ūkis, virtęs valstybiniu 
planiniu ūkiu, taip ir neatsi
gavo iki SSRS griūties. Savo 
gamtiniais ištekliais labai tur
tinga šalis nesugebėjo pavei
kiai turtų valdyti, jų panau
doti naujai gamybai kurti. 
Buržuazija, kaip turtinis luo
mas, buvo sunaikinta, tačiau 
komunistinė "ideologija", 
skelbianti nuostatą "kiekvie-

nam - pagal poreikius, iš 
kiekvieno - pagal galimybę'', 
buržuazinę dvasią tik skati
no, ugdė naująją buržuaziją 
- plėšikautojų klaną. Pasi
skelbę liaudies tarnais, per
versmininkai bolševikai su jų 
vadovaujama milžiniška prie
vartos armija (ČK) šalyje įve
dė tikrą tironiją, o prijungto
se prie imperijos šalyse -
ideologinį, religinį bei tauti
nį genocidą. Apiplėštos vi
suomenės valdymas buvo pa
remtas skurdu ir baime. 

Atgavusios Nepriklauso
mybę Lietuvos ūkio tvarkyto
j ai bei tikrieji represinių 
struktūrų šeimininkai ir va
dovai - buvusi partinė no
menklatūra - iš sovietmečio 
atsineštais ūkininkavimo me
todais elgėsi pagal anuometi
nės Rusijos modelį; išgrobs
tė kolūkių bei įmonių turtą, 
pasisavino, tapo milijonie
riais, tačiau tų milijonų jie 
nemoka valdyti, administ
ruoti taip, kad jie kurtų naują 
turtą, tvirtintų valstybę. 

Valstybė su savo turtu 
taip pat nesusitvarko, jis 
apaugęs parazituojančiomis 
institucijomis, kurios tą turtą 
ištirpdo tenkindama savo in
teresus. Didžiulė biurokratų 
armija turto ir valstybės val
dymui skirtas lėšas "pra
valgo". Represinių struktūrų 
neliko, neliko baimės, tačiau 
visų lygių valdžioje išlikusi no
menklatūra bei jų palikuonys 
pasiliko skurdu paremtą val
dymą. 

Lietuvoje didėja sociali
nė atskirtis, gausėja milijo
nierių ir skurdžių, kas klanui 
padeda valdžioje išsilaikyti; 
nepritekliuje gyvenančios 
tautos dalies mintys ir siekiai 
sukasi aplink buities gerini
mo reikalus, todėl jos akira
tyje valstybės tvirtinimo idea
lui vietos nelieka. Tokius 
žmones lengva valdyti, mul
kinti, pažadais, minimaliais 
priedais prie pensijų ar atly
ginimų nupirkti balsus rinki-
muose. 

Nukelta į 5-tą psl. 



Tarp lietuviškų švieselių ... 
VINCAS KOLYČIUS 

Tęsinys iš 36 nr. 

Vieną rytą išėjau pasi
vaikščioti į Laisvės alėją, turė
jau perduoti vieną laišką su 
dovana, kurią atsiuntė F. Kan
tautienė iš Edmontono. Susi
radau tą gatvę, užėjau į namą, 
atidaviau dovaną, apžiūrėjau 
senuko meną, įvairius paveiks-
1 us, padarytus iš džiovintų 
žiedlapių. Nuostabu! Pasimel
džiau Įgulos šventovėje ir grį
žau atgal. Laisvės alėja dar vis 
nuostabi, tik visur daug ang
liškų užrašų. 

Sekminių vigiliją švenčiau 
su jaunimu, pasivadinusiu "Nau
joji sandora". Tai daugiausia 
studentai ir jaunos šeimos. Iš
važiavom į Kulautuvą. Tai gra
žus kurortinis miestelis, pu
šys, pušys ... Atvyko jaunų šei
mų iš Vilniaus, Klaipėdos ir 
kitų miestų. Giedojom, šlovi
nom, ten irgi kalbėjau, vyko 
adoracija. Buvo atvykęs ir 
monsinjoras G. Grušas iš Vil
niaus. Jis irgi kalbėjo. Vakare 
mane parvežė į Kauną, o ryte 
vėl grįžau į Kulautuvą. Mišių 
metu krikštijo vienos jaunos 
šeimos kūdikį, trečią berniu
ką. Tą šeimą pažinojau iš 
anksčiau. Na, ir vėl vaišės. 

Po pietų mane nuvežė į 
Raudondvarį prie Kauno, kur 
"Gyvieji akmenys" rengė Sek
minių šventę lauke. Susirinko 
apie 300 žmonių, daug šeimų 
su vaikais. Prasidėjo Mišio
mis. Saulė labai kaitino, bet 
Mišių pabaigoje staiga apsi
niaukė ir pradėjo smarkiai ly
ti, tiesiog pilti. Po Mišių jie 
buvo prašę, kad aš pakalbė
čiau, bet kai pradėjo lyti, tai 
pradėjau galvoti, kad tai Die
vo ženklas, jog man nereikės 
~albėti. Bet vis tiek reikėjo. 
Zmonės sulindo į palapines, 

kabinau rankomis su kitu, bet 
nežinau kodėl, nuėjau tolyn į 
šalį. Dabar žinau, kad tai buvo 
Dievo planas. Tuoj pat pama
čiau ateinančius vieną moterį 
ir vyrą ir iš karto žinojau, kas 
jie. Viena 29 metų moteris iš 
Vilniaus prieš keletą mėnesių 
buvo atsiuntusi man laišką 
internetu ir su ja pradėjau su
sirašinėti. Atsirado dvasinė 
draugystė. Aš jos niekad ne
buvau matęs, nė ji manęs. Bet 
ji norėjo mane sutikti. Ji su 
savo broliu atvyko iš Vilniaus, 
kad mane sutiktų. Jeigu bū
čiau likęs to tunelio gale, jai 
būtų tekę klausinėti, kuris yra 
tas Kolyčius. Taip ir užbaigėm 
Sekminių šventę. Vakare dar 
aplankiau vieną šeimą jos na
muose. 

Kelionės į kitus miestus 

Kaune ir apylinkėse ap
lankiau daug maldos grupelių, 
daugiausia jaunimo, o po to 
prasidėjo kelionės į kitus 
miestus, kur manęs jau laukė. 
Pirmiausia mane nuvežė į 
Kazlų Rūdą, tada į Vilkaviškį, 
Marijampolę, net į Lazdijus, 
apie 200 kilometrų nuo Kau
no. Niekur neleido važiuoti 
autobusu, bet kas nors nuvež
davo ir parveždavo. Į Vilka
viškį atvyko pasiimti jaunas 
vyras, kuris gyvena Kybartuo
se ir vėlai vakare parvežė atgal 
į Kauną. Į Lazdijus vežė vie
nas jaunas vyrukas iš Kauno. 
Grįžom gana vėlai. Ten daly
vavo gana daug žmonių ir kar
tu visą laiką buvo klebonas 
Gintaras Urbštas, kurį paži
nojau iš anksčiau. Su juo kartu 
salėje sėdėjo dar du kunigai. 
Kai po mano kalbos dalyviai 
paprašė maldų, tai aš ėjau prie 
visų ir su kiekvienu trumpai 
pasimeldžiau, neišskiriant ir 
kunigų. Jaučiau nuo prakaito 

Lietuvos Biblijos draugijoje su Vilma Sabutiene Ntr. V. Kolyčiaus 

kur buvo stalai su maistu, at
suko garsiakalbius į juos, o aš 
įlindau į palapinę, kur buvo 
aukojamos Mišios, ir šaukiau, 
kiek tik galėjau. Visi girdėjo. 
Nųstojo lyti. Pasiūliau padary
ti Sv. Dvasios tunelį. Visi su
stoja po porą, vienas prieš kitą 
ir susiima rankomis, susidarė 
ilgas tunelis. Tada vienas po 
kito lenda pro tą tunelį, o da
lyviai paliečia ranka tą, kuris 
lenda ir prašo jam kokios nors 
Dievo malonės. Paaiškinau, 
kad tai ne žaidimas, bet mal
da. Kai praeina iki galo, tai 
susiima rankomis su iš paskos 
ateinančiu ir lieka tunelio ga
le. Aš ėjau pro tunelį pats pir
masis ir praėjęs pro jį nesusi-

šlapią nugarą, bet buvau lai
mingas. Po to visi ėjom į šven
tovę, buvo Mišios, o po Mišių 
mudu su mano vairuotoju bu
vom pakviesti į kleboniją va
karienei. 

Atskirai noriu paminėti 
kelionę į Telšius, nes ten, ma
žame miestelyje, apie 50 kilo
metrų už Telšių, miegojau dvi 
naktis. Tas miestelis vadinasi 
Šatės. Į Telšius rengiausi vykti 
autobusu, bet vienas gerai pa
žįstamas draugas, architektas, 
nors turėdamas gana daug 
darbo, pasisiūlė nuvežti. Mus 
pasitiko Šačių klebonas Rai
mondas Danupas ir gimnazi
jos mokytoja Loreta Urbonie
nė. Tuoj nuvežė į gražų resto-

raną, kur maistas jau buvo iš 
anksto užsakytas ir už viską 
sumokėta. Pavalgėm ir važia
vom į vyskupo Vincento Bori
sevičiaus gimnaziją. Radom 
susirinkusius gimnazistus, ir 
ten jiems kalbėjau, o po to 
dauguma iš jų norėjo asme
niškai pasikalbėti ir prašė 
maldų. Buvo nemažai ašarų, 
nes pasakojosi savo asmeni
nius išgyvenimus. Liūdna gir
dėti žodžius: "Norėjau, kad 
bent vienas žmogus mane my
lėtų. Nepasitikėjau žmonė
mis, kadangi nuo vaikystės ne
patyriau meilės. Aš visą laiką 
norėjau, kad mama mane my
lėtų, nes aš ją visada labai my
lėjau, bet iš jos to nesulau
kiau. Supratau, jog reikia pri
imti realybę tokią, kokia ji yra. 
Dabar atsiduodu Dievui ir 
Juo pasitikiu". 

Panašių liudijimų girdė
jau ir daugiau. Ta mokytoja 
Loreta, kartu su kunigu Rai
mondu dirba nuostabų darbą. 
Nuvažiavom į jo kleboniją, 
kartu dar pasiėmė keletą stu
dentų. Vėliau autobusu atvy
ko dar šešios vyresnės gimna
zistės iš tos pačios gimnazijos. 
Giedojom, meldėmės, valgėm 
iki vidurnakčio. Visi ten mie
gojo ant žemės. Man klebonas 
atidavė savo lovą, jo paklau
siau, kur jis miegos, tai atsakė: 
"Ant čiužinio". Jis taip pat 
aptarnauja Barstyčių parapiją 
ir Kaukolikų miestelį, kur nė
ra šv_.entovės, tik koplyčia. 

Seštadienį po pietų ten 
nuvykom, buvo Mišios, mer
gaitės giedojo, Mišiose daly
vavo 10 jaunuolių, kurie ruo
šėsi Pirmai Komunijai, 12 -
Sutvirtinimo sakramentui, kar
tu buvo ir jų tėvai. Po Mišių 
paprašė, kad aš jiems visiems 
kartu pakalbėčiau. Grįžom į 
kleboniją, ta mokytoja Loreta 
buvo nupirkusi užtektinai 
maisto, alkani nebuvom. Stu
dentai ir tos mergaitės, vienas 
po kito, norėjo su manimi as
meniškai pasikalbėti. Galė
čiau prirašyti daug jų liudiji
mų. Vakare jaunimas suruošė at
sisveikinimą. Mergaitės, kiek
viena atskirai, ką nors pasakė, 
tačiau kalbėdamos negalėjo 
sulaikyti ašarų. Buvom susėdę 
lauke ant kilimų. Jos atsinešė 
mažas žvakutes ir laukinių gė
lių puokštes. Dėkojo mokyto
jai Loretai, kunigui Raimon
dui ir man. Buvo nuostabus 
vakaras. Vėliau įėjom į klebo
nijos kambarį, iš tų žvakučių 
padarė širdies pavidalą, vidu
ry padėjo kryželį ir visi tyloje 
žiūrėjom į tą širdį su kryžiumi 
viduryje. Mane paėmė miegas 
ir pajutau, kad viena mergaitė 
paėmė mane už rankos ir nu
vedė į kambarį, kur buvo kun. 
Raimondo lova. Jie ten dar 
išbuvo iki 1 val. nakties. 

Kitas rytas buvo sekmadie
nis. Barstyčiuose buvo Šv. An
tano atlaidai. Po Mišių Rai
mondas norėjo mane vežti į 
Kauną, bet aš jokiu būdu nesu
tikau. Jo draugas mane nuvežė 
į Mosėdį, ir aš autobusu grįžau 
į Kauną. Užtruko tris valan
das, nes autobusas sustodavo 
mažuose Žemaitijos mieste
liuose, o man buvo l'!bai smagu 
žiūrėti pro langą į Zemaitijos 
laukus. (Bus daugiau) 
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llal SAVAITE LIETUVOJE 
Pritarė pataisoms 

ELTA žiniomis, rugsėjo 
5 d. vyriausybė pritarė Vi
daus reikalų ministerijos 
(VRM) parengtoms Piliety
bės įstatymo pataisoms. 
Atsižvelgiant į Konstitucinio 
teismo 2006 m. lapkričio 13 
d. nutarimą, taip pat į už
sienyje gyvenančių piliečių 
prašymus bei asmenų, įgiju
sių dvigubą pilietybę neatsi
klausus jų valios, problemas. 

Pakeitimai susiję su įsta
tymo straipsniais, įtvirtinan
čiais galimybę Lietuvos pilie
tybę įgyti asmenims, turin
tiems ir kitos šalies pilietybę. 
Naujame projekte siūloma 
nustatyti, kad vaikas, kurio 
abu tėvai arba vienas iš jų 
yra Lietuvos pilietis ir kuris 
gimęs įgijo ne tik Lietuvos, 
bet ir kitos valstybės pilie
tybę, yra ir Lietuvos pilietis. 
Įstatymo pataisose taip pat 
siūloma palikti galiojančią 
Lietuvos pilietybę tiems 
asmenims, kurie kitos vals
tybės piliečiais tapo neatsi
klausus jų valios. 

Kreipsis į ETT 
Lietuva kreipsis su ieš

kiniu į Europos bendrijų tei
singumo teismą (ETT) dėl 
Europos komisijos (EK) 
sprendimo suteikti šaliai ma
žesnes anglies dvideginio 
išmetimo kvotas 2008-2012 
m. Rugpjūtį premjeras Ge
diminas Kirkilas pareiškė, 
jog metodika taikoma Lietu
vai netinkama ir dėl to, kad 
ji turi uždaryti Ignalinos ato
minę elektrinę. Jis atkreipė 
dėmesį, kad Lietuva dau
giausia sumažino taršą iš vi
sų Europos sąjungos (ES) 
šalių, o EK sprendimas ne
atitinka Lietuvos ekono
minių interesų. 

Pernai lapkritį EK nu
sprendė beveik dvigubai su
mažinti C02 išmetimo kiekį 
ir nustatė 8.851 min. tonų 
metinę kvotą. Lietuva pa
prašė peržiūrėti šį sprendi
mą ir padidinti nustatytąjį 
kiekį bent iki 11.017 mln. 
tonų, atsižvelgiant į spartų 
ūkio augimą, kai kurių pra
monės šakų ypatumus, su 
Ignalinos atominės elektri
nės uždarymu susijusias prob
lemas. Tačiau EK nepakeitė 
savo pozicijos. Anksčiau už
tarimo į ETT kfeipėsi Slo
vakija, Lenkija, Cekija, Veng
rija, Estija ir Latvija. 

Mažina darbų 
Vyriausybė rugsėjo 5 d. 

pritarė Vidaus reikalų minis
terijos parengtam projektui, 
kuriuo valstybės tarnyboje 
steigiama 771 nauja parei
gybė, o kartu naikinami 1378 
etatai. Daugiausia parei
gybių - 1327 - naikinama 
Valstybinės visuomenės svei
katos priežiūros įstaigose. 
Valstybinei saugomų teri
torijų tarnybai pavaldžiose 
įstaigose išbraukiamos 34 
pareigybės. Mažinamas dar
bo vietų skaičius ir Policijos 
departamente, Lietuvos sau
gios laivybos administ
racijoje, Lietuvos kariuome
nėj e, Valstybinėje geležin
kelio inspekcijoje, Gyvento-

jų registro tarnyboje, Vals
tybės sienos apsaugos tar
nybai pavaldžiose įstaigose. 

Projekte numatyta dau
giausia pareigybių įsteigti 
Valstybinio socialinio drau
dimo fondo valdybai paval
džiose įstaigose - 239 parei
gybes, 65 pareigybėmis tiki
masi padidinti tarnautojų 
skaičių ir Valstybinėje ligo
nių kasoje, Centrinėje hipo
tekos įstaigoje - 69 pareigy
bėmis. 40 naujų etatų įstei
giama ir Vyriausybės kance
liarijoj e. Valstybės tarnybos 
departamento (VTD) 2006 
m. duomenimis, per dvejus 
metus beveik keturis kartus 
sumažėjo norinčiųjų dirbti 
valstybės tarnyboje. 2004 m. 
į valstybės tarnybą buvo pri
imta apie 1,000 naujų žmo
nių, o 2006 m. pirmą kartą 
priimtų yra 270. VTD duo
menimis, per paskutinius 10 
metų darbingų asmenų Lie
tuvoie sumažėjo apie 250,-
000. Siuo metu Lietuvoje yra 
beveik 1.5 min. dirbančiųjų, 
iš jų apie 50,000 yra valsty
bės tarnautojai. 

Klesti korupcija 
BNS žiniomis, JAV ne

vyriausybinė organizacija 
"Freedom House", regulia
riai vertinanti laisvės plėtrą 
pasaulyje, rugsėjo 6 d. pa
skelbė ataskaitą apie pako
munistinių šalių vystymąsi 
2007 m. Lietuvos demokrati
jos trūkumų rodiklis pakilo 
iki 2.32 punkto (1 - geriau
sias rodiklis, 7 - blogiausias) 
ir dabar yra blogiausias nuo 
1999 m., kuomet siekė 2.29 
punkto. Pernai jis buvo 2.21. 

Demokratijos padėtis 
Lietuvoje yra prasčiausia iš 
visų Baltijos valstybių. Di
džiausią įtaką demokratijos 
trūkumui Lietuvoje turi ko
rupcijos lygis. Lyginant su 
2006 m. Lietuvoje pablogėjo 
pilietinės visuomenės bei 
teisinės sistemos būklė, ko
rupcija auga dėl lėto anti
korupcinių programų įgy
vendinimo. Reguliariai pasi
rodo nauji politinės korupci
jos atvejai. Labiausiai pa
brėžiama administracinė ko
rupcija, su kuria žmonės su
siduria į valstybines įstaigas 
kreipdamiesi žemės planavi
mo, žemės grąžinimo bei sta
tybų klausimais. Taip pat ko
rupcija ryški atliekant muiti
nės procedūras bei kreipian
tis į sveikatos apsaugos ins
titucijas. 

Centrinėje valdžioje pa
stebimas augantis biurok
ratų skaičius, didelės išlai
dos ir prasta vadyba, vieti
nėje - finansinės drausmės 
stoka, politinėms organizaci
joms nepriklausančių kandi
datų galimybių dalyvauti 
rinkimuose nebuvimas. Ne
sikeičia visuomenės sam
prata apie pilietinę visuo
menę bei prastas nevyriausy
binių organizacijų palaiky
mas. Teisinės sistemos ver
tinimas pablogėjo dėl visuo
tinio nepasitikėjimo teismais 
ir civilinės bei baudžiamo
sios teisėje reformų neefek
tyvumo. RSJ 
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EDVARDAS ŠULAITIS 

Pusšimti metų prabuVtJsi 
kitados labai lietuviškam.e Ci
kagos Marquette parko rajo
ne, lietuvių evangelikų liute
ronų "Tėviškės" parapija išsi
kėlė į Western Springs (IL) 
priemiestį. Senesnieji parapi
jiečiai dar atsimena 1957 m., 
kai Marquette parko rajone 
buvo nupirktas žydų sinago
gos pastatas ir jame įkurdinta 
"Tėviškės" parapija, kuri iki 
tol penkerius metus buvo pri-

''Tėviškės'' parapija - į priemiestį gimantas Kelertas. Parapija 
turi ir chorą, kuriam dabar 
ieškoma vadovo ir kartu var
gonininko. siglaudusi slovakų evangelikų 

liuteronų šventovėje. Šių me
tų liepos 22 d. tame name 
(Troy gatvėje, netoli Mar
quette Rd. ), vyko paskutinės 
pamaldos, kartu ir 50-ies šios 
parapijos gyvavimo metų mi
nėjimas. 

"TĖVIŠKĖS'~ 
Evangelikų Liuteronų Parapija 
PAMALDOS 11:30 val 

Visi maloniai kviečiami! 
Ll1HUANIAN EVANGELICAL LUTHERAN HOME PARISH 

"Tėviškės" parapijos kle
bonas yra jaunas dvasiškis L. 
Miliauskas, gi:gięs 1978 m. 
Vainuto kaime, Silutės rajone. 
Jis 2000 m. Klaipėdos univer
sitete baigė teologijos baka
lauro studijas, vėliau gilino ži
nias Concordia seminarijoje 
Indiana valstijoje (JAV), kur 
įgijo magistro laipsnį. Tuis pa
čiais metais Lietuvoje jis pa
skirtas kunigu. Į "Tėviškės" 
parapiją Čikagoje L. Miliaus
kas buvo paskirtas 2005-ai
siais. 

Lietuvių evangelikų kunigas 
Liudas Miliauskas 

"Tėviškės" parapijos kle
bonas kun. Liudas Miliauskas 
sakė, kad po pirmųjų pamaldų 
naujoje vietoje parapijiečiai 
džiaugėsi pasirinkta vieta. 
Naujųjų parapijos maldos na
mų adresas - 5129 Wolf Rd., 
Westem Springs, IL. Švento
vė, kurią jau 50 metų naudoja 
St. J ames Lutheran Church 
evangelikų bendruomenė, yra 
įsikūrusi parke ir stovi kiek 
tolėliau nuo pagrindinio ke
lio, tai yra, saugioje vietoje 
šeimoms su vaikais, kurių ne
būtina saugoti nuo pravažiuo
jančių automobilių. 

Toks užrašas su lietuviška trispalve pasitinka "Tėviškės" 
parapijiečius naujoje vietoje Westem Springs, IL 

Šis jaunas dvasiškis prie 
Klaipėdos įsteigė labdaros 
stovyklą jaJ!nimui "Vanagai". 
Sugrįžęs į Cikagą jis papasa
kojo, kad ši stovykla sutraukė 
apie 560 dalyvių, nuo 13 iki 
18 metų amžiaus jaunimo, ku
ris dėl finansų negali patekti į 
kitas jaunimui rengiamas sto
vyklas. 
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Ši parapija bus naudoja
ma pagal "Time sharing". Po 
pamaldų anglų kalba, kiek
vieną sekmadienį 11.30 val. 
bus meldžiamasi lietuviškai. 
Šventovės pastatas neturi 
laiptų, tad ja gali naudotis ir 
neįgalūs žmonės. Nuo didelės 
automobilių aikštelės iki šven
tovės durų tėra tik kokie 15-
20 žingsnių. Šie maldos namai 
yra labai tinkami "Tėviškės" 
parapijai, kuri turi apie 150 
aktyvių narių ir apie 50 apsi
lankančių rečiau. Šventovėje 
telpa 150 žmonių, yra stum
doma siena, tad esant reikalui 
patalpą galima padidinti. Šali
mais yra salė renginiams. 

Stovykla vyko Vanaguose 
(15 km nuo Klaipėdos prie is
torinės Vanagų šventovės -
rašytojos I~vos Simonaitytės 
gimtinės). Si stovykla vyko re
liginėje dvasioje, dažnai buvo 
laikomos pamaldos, buvo ne
maža jaunimui patrauklių už
siėmimų. Nors stovyklos metu 
dažnai lijo, orai nelepino, ta
čiau vadovų ir stovyklautojų 
nuotaika buvo gera. Kaip ku
nigas Miliauskas pažymėjo, ta 
stovykla, kaip ir ankstesnės, 
buvo suorganizuota geros va
lios žmonių bei organizacijų 
aukų pagalba. Thi buvo dova
na Lietuvos jaunimui ir mažas 
indėlis, prisidedant prie Lie
tuvos jaunosios kartos dvasi
nių vertybių uggymo. 

Kunigo L. Miliausko vadovaujamos "Vanagų" jaunimo stovyklos dalyviai 

Visais "Tėviškės" parapi
jos reikalais rūpinasi komite
tas, kuriam vadovauja dr. Al- (Ntrs. E. Sulaičio) 

Homofobija kitu vadu (gėjai, lesbietės), nekeičia gijų joms panaikinimas! Būtent dėl tucijas dėl mažumų teisių pažei-
jų esmės ir visuomenės požiūrio i privilegijų atstatymo, netgi prisime- dimo. 
juos. tant "auka" ir keičiamos tarptauti- Pažymėtina, jog homoseksualai 

Dr. RŪTA GAJAUSKAIT~1 Anomalija yra anomalija ir ją nių žodžių sąvokos, prasmė: anoma- pasiekė, kad ES parlamente būtų 
kriminologė blogiausiu atveju, jei negalime pa- liją paverčiant auka, o normalų bai- sprendžiamas klausimas dėl baus-

Baimė taisyti, esame priversti pakęsti (tole- mės jausmą - patologija. mių tiems miestaJl!S, kurie atsisako 

Homofobas - išvertus lietuviškai ruoti). Tuigi, tolerancija - tai privers- Lietuvos respublikos konstituci- leisti gėjų paradus! Se tau, ir po suve-

būtų bailys: žmogus (homo) ir baimė tinis pakantumas, bet ne inteligenci- jos 25 straipsnis įtvirtina žmogaus reni teto„. 
ja ar džentelmeniškumas. Thi žmo- laisvę reikšti savo įsitikinimus, kurie, 2006 m. sausio 18 d. buvo bal-

(fobija). O homofobija - bailumas. 
nių tarpusavio santykių abėcėlė. vienok, gali būti apriboti, jei tai bū- suojama ES parlamente už tokią 

Zodis kaip ir kiti - skausmas, kančia, 
Sukeisti visiems priimtinas sąvo- tina dorovės, garbės, orumo ir pri- formuluotę: "Parlamentas smerkia 

siaubas, - niekuo nesiskiria nuo kitų kas, paslepiant po tarptautiniais žo- va taus gyvenimo apsaugojimui. homofobiją ir ragina užtikrinti ho-
žodžių. Baimė reiškia normalų žmo- džiais esmę, reiškia pakeisti požiūrį Konstitucijos 29 straipsnis gina žmo- moseksualų teisę". Iš 785 (100%) 
gaus jausmą, kuris jį saugo nuo neži-

į tą reiškinį, o tuo pačiu sujaukti visą gaus teises ir naikina bet kokias pri- europarlamentarų - 468 (59,7%) 
nomų pasekmių. Bailys - būtų labai 

priežaščių ir pasekmių grandinę. vilegijas, tame tarpe ir mažumų. balsavo "už''. 149 (18,9%) - balsavo 
ats<l!gaus ar nedrąsaus žmogaus si- Homofobijos atveju tai reikštų - pa- Tučiau, netradicinės seksualinės "prieš" ir 41 ( 5 ,2 % ) - susilaikė. 
nommas. 

tologinę neapykantą seksualinėms mažumos (homoseksualai) ignoruo- Iš 13 Lietuvos europarlamenta-
Tuo tarpu šiandienos šnekoje 

mažumoms, dėl ko jos lyg ir tampa ja Lietuvos konstitucijos nuostatas rų balsavo 8 (61,5%) - "už'', 2 
homofobija naudojama visai kita 

visuomenės aukomis, kurias reikia ir nuolat reikalauja privilegijų, išra- (15,5%) - "prieš" ir 3 (23,3%) - su-
prasme, kaip manija ar neapykanta, 

gelbėti ar bent jau gailėtis? Argi tai dingai manipuliuodami tarptautinė- silaikė ar nedalyvavo balsavime. Lie-
kuri yra beveik nepadori ir nepriim- nepanašu į antisemitizmą ir jo vardu mis institucijomis. Ir jiem nuo- tuvos rinkėjai privalo žinoti ar jų 
tina šiuolaikinėje visuomenėje. apiplėštus ŠVeicarijos bankus? laidžiaujamatAntai, š.m. balandžio rinkti europarlamentarai išreiškė jų 

Pasvarstykime: bijoti ir neap- Kad suprastume homofobijos ir 29 d. įvykusi Seimų šventė iš valsty- valią gėjų atžvilgiu, ar apgavo rin-
kęsti karo - tikrai ne manija, o tai- homoseksualizmo kategorijų sukei- bės biudžeto nesulaukė nė lito. Tuo kėjus. "Už" homoseksualus balsavo: 
kinga politika. Bijoti ir saugotis nuo timo vietomis tikslą ir pasekmes, tu- tarpu seksualinių mažumų "Vaivo- A Degutis, J. Dičkutė, E. Gentvilas, 
ligų epidemijų - tai profilaktinė sa- rime išsiaiškinti ar kas persekioja rykštės dienos", kiek žinoma, buvo O. Juknevičienė, J. Paleckis, A. Pa-
nitarija, o ne neapykanta ligų viru- anomalus Lietuvoje ir ko jie patys paremtos tiek ES, tiek Lietuvos vy- vilonis, A Sakalas ir M. Starkevičiū-
sams. Bijoti ir kovoti su nusikaltėliais siekia? Tui yra, reikėtų peržvelgti riausybės. Tai akivaizdus Lietuvos tė. "Prieš" - balsavo: L. Andrikienė 
- tai pasisaugojimo teisėsauga, bet Lietuvos įstatymus bei Gėjų mani- konstitucijos 29 straipsnio pažeidi- ir G. Didžiokas. "Susilaikė" - V. 
ne manija ar liguista neapykanta 

festą. Argi netaptų aiškiau? mas, teikiant privilegiją seksualinei Landsbergis ir D. !Judreika. Nedaly-
asocialams. Thčiau nerimas dėl vaikų mažumai. Ir jokie tolerantai nesi- vavo balsavime - S. Birutis. 
doros, baimė dėl yrančių šeimų ir Lietuvos įstatymai kreipė dėl to į prokuratūrą. Homoseksualų teisės yra įtvir-
naikinamų tautų - jau peršama kaip Visas mažumas (pagal tautybę, Vilniaus Savivaldybė, vykdyda- tintos visose ES valstybėse. Minimo 
manija ir neapykanta netradicinėms rasę, lytį, sekso orientaciją, kalbą, ma Lietuvos konstitucijos 25 straips- balsavimo tikslas buvo įteisinti ho-
seksualinėms mažumoms?! kilmę, tikėjimą, įsitikinimus ar pa- nio nuostatas ir saugodama daugu- mofobijos sąvoką kaip neigiamą 

Akivaizdus sąmoningas ir tiks- žiūras) nuo diskriminacijos sėkmin- mos vilniečių dorovę, garbę, orumą reiškinį, po kurio sektų įvairūs drau-
lingas kategorijų sukeitimas vieta- gai saugo eilė Baudžiamojo kodekso bei privatų gyvenimą, nedavė leidi- dimai, seksualinių mažumų verti-
mis: baimė (fobos) yra normalus straipsnių ir Lygių galimybių įstaty- mo homoseksualams propaguoti sa- nimo, nuomonių reiškimo, tai yra 
jausmas, o homoseksualizmas -vi- mas. Ligšiolei nebuvo užfiksuota nei vo idėjas miesto gatvėse, nei užrašais daugumos teisių apribojimo srityje. O 
sais laikais, visų tautų ir visų religijų vieno įstatymo pažeidimo atvejo. ant troleibusų, nei demonstracijo- tai reiškia - atveriamas kelias į privile-
smerkiamas bei laikomas nenorma- Pažymėtina, kad Lietuvos kons- mis. Gėjai sukėlė nepasitenkinimo gijas. Lletuvos konstitucija tai draudžia 
liu jausmu. Gamtos ar socialinio gy- titucijoje įtvirtintos ne tik mažumų bangą spaudoje, bei jų rėmėjai - to-
venimo anomalijos perkrikštijimas teisės, bet ir, tai svarbiausia, privile- lerantai-kreipėsi į teisėsaugos insti- Nukelta i 14-tą psl. 



Kauno miesto sodas. Čia susidegino Romas Kalanta 1972 m. Nugirdau, kaip ant krašto 
susėdęs jaunimas į įdubimus meta nuorūkas ir šiukšles, kalbasi, kad čia susidegino kažkoks 
narkomanas. Šiemet vyresnio amžiaus žmonių buvo paminėtas to įvykio 35 m. jubiliejus 

Vietoj tarnystės ..• 
Atkelta iš 2-ro psl. 

Paradoksaliai atrodo padėtis, kai klanas 
negebėdamas didelių turtų tinkamai valdyti, 
sugeba prisigrobtais turtais valdyti skurstančią 
visuomenę. Išnykus geležinei uždangai, plačiai 
atsivėrus valstybės sienoms nuo skurdo, nuo 
tironijai prilygstančio valdymo didelė tautos 
dalis priversta trauktis iš Tėvynės. O buvusi 
nomenklatūra, vedama neišnykusio grobuo
niško instinkto, turto, lėšų valdžioje išsilaikyti 
randa (besitęsianti prichvatizacija, Europos 
sąjungos fondai bei šešėlinė ekonomika). 

Tokiai valstybei patikėti valdyti didelius 
ūkio objektus yra pavojinga, nesaugu, nes per 
netinkamą valdymą, siekimą naudos klanui, 
jie bankrutuoja arba pigiai parduodami ki
toms valstybėms. Kiek sovietmečio pramonės 
monstrų bankrutavo, jau sunku išvardinti, ta
čiau, kai kuriamas naujas, per dvi dešimtis bi
lijonų litų kainuojantis energetikos galiūnas 
(Ignalinos atominė elektrinė), visuomenei de
ra rimtai susirūpinti. Jau dabar per senąją 
atominę elektrinę, kaip teigia žiniasklaida, 
akivaizdžiai "plaunami" pinigai, o kas dėsis 
per milžiniškas statybas? Visuomenės sąskaita 
"išplaunamais" pinigais valdžioje tvirtės klanas. 

Ir blogiausia tai, kad didžiausia vertybė -
valstybė - palikta valdyti buvusiai komunisti
nei partinei nomenklatūrai; visų lygių valdžios, 
išskyrus pastarąjį prezidentą (pakankamai pa
lankų nomenklatūrininkams ), yra sovietmečio 
nomenklatūrininkų arba jų palikuonių klanas. 
Klanui valstybės reikalai rūpi tiek, kiek ji pa
deda klanui tarpti. Užuot demokratinėje vals
tybėje valdžios tarnavusios visuomenei, jos 
pasižymi tironijai prilygstančiu valdymu. Kla
nas nebenori priklausomybės nuo Rusijos, nes 

Ntr. V. Pa<!kausko 

pastaroji apribotų jo galias, neleistų be nau
dos imperijai nežabotai veikti, tačiau ir vengia 
kuo nors papiktinti buvusį šeimininką, kad 
pastarasis supykęs atitinkamu būdu neprimin
tų buvusios priklausomybės, trumpai tariant, 
kolaboruoja. Pastaruoju metu, kai prie buvu
sių nomenklatūrininkų jungiasi to paties kel
mo atžalos ( darbiečiai), klanas taip suįžūlėjo, 
kad jau vertintinas kaip klika - darinys sava
naudiškais tikslais veikiantis prieš visuomenės 
interesus. 

Daugelį stebina padėtis, kad atgavusi Ne
priklausomybę Lietuva, demokratiniu būdu į 
seimą, savivaldybes renka minimo klano at
stovus, išrenka jų daugumą. Stebina, kad so
vietinių teismų sudėtis išliko visiškai nepasi
keitusi, kad šalyje įsigali teisinis nihilizmas ir 
įteisinamas neteisingumas. Apgailestaujama, 
kad neugdoma ir nesitelkia pilietinė visuome
nė, kuri padėtį keistų. Išgyvenama, kad dar
bingas jaunimas, skurdo vejamas, traukiasi iš 
Lietuvos į Vakarus. Tokia padėtis akivaizdžiai 
rodo, kokią žalą paliko tautai sovietinė oku
pacija, kokią žalą daro valdžioje įsitvirtinę so
cialdemokratais persivadinę bolševikai- SSRS 
palikuonys; tauta nebeturi galių atsispirti blo
giui, kapituliuoja prieš klaną. 

Bet yra ir antras lazdos galas; buržuazijos 
klanas negali lobti be galo, nes ištekliai bai
giasi - beveik penktadalis darbingos tautos 
emigravo. Tikėtis darbščių, pasiduodančių 
mulkinimui imigrantų, antplūdžio neverta. 
Viltis, kad Europos sąjunga, tarsi melžiama, 
bet nemaitinama karvė, leis klanui tarpti, ne
išmintinga. Metas atsikvošėti, liautis parazi
tuoti ant merdinčio tautos kūno kol tauta, 
neatlaikiusi tironijai prilygstančio valdymo, 
nepasipurtė parazitais atsikratyti. Taip pa
sielgti visuomenę įgalina demokratinio valdy
mo mechanizmas. Taigi metas atsikvošėti ir 
tautai. 

Algis MEDELIS OUEEN SYRENA TRAVEL 
133 Roncesvalles Ave. Toronto, Ont. 
M6R 2L2 Tel. 416-531-4800 

LAIDOTUVIŲ NAMAI 

TORONTE 

ETOBICOKE 
ir 

MISSISSAUGOJE 

KELIONĖS ! VISUS KRAŠTUS VISOMIS ORO LINIJOMIS 
l LIETUVA - visuomet eer iausiom is kainow: 

VISUOMET turiu įvairių pramoginių išvv' 
apžiūrėti Toronto miestą, Niagar9 , ' ~ \~· 
Otavą, Kvebeką ir t.t. - teira•·' ~'bi-· ~e\~~ flj'\-~ ~ 

VISUOMET ruošiamos m91 
• ~o'f,~ ~9c b'f:J"JV ~~ 

Roma, Liurdas, Fat;· 'ft.O'f, \Vc &.\! ~"'1 ~ 
·~ ~ ; ~~ 

Toronto įstaigoje „. ~'bi-'- ~ e\.O~~~;i>~ . .iot i Jums 

nėra b1••+e~~ ~\\~\e~~e~ ~ .~meniškai. 
1i l „ ~'\l~~ J;.~~ie,"e)a ""u atsiimti, i tolimesnes e ~ ~ ~ , siunčiu X-PRESS paštu 

„ ~~~~~~~e. 
- ~ ~ ~e • 

M. ~0 ~.~,~ \;; • #1202-50 Elm Dr.E., Mlsslssauga, ON, LSA 3X2 

All ~~ .~OELIAI Tel. 905-306-9563 
-1~ 

Visospa; _,1k1•iečia111 gimines iš Liet111•os, arba Jums skrendant i Lietm·q. 
JAV DOL ~<l S LIETUVOJ E PRJ TATOM Į RANKA PER 7 DARBO 
DIE AS. Krcipkilės visomis savailės dienomis, išskyrus antradienius. 

Dėl smulkesnės informacijos kalhėkite su ALGIU MEDELIU 

2007.IX.11 Nr. 37 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 5 

KANADOS ĮVYKIAI 

Artėja rinkimai 
Ontario liberalai ruošia

si rinkimams spalio 10 dieną. 
Jie tikisi pasilikti valdžioje 
dar vienam terminui ir tapti 
pirmąja liberalų vyriausybe, 
laimėjusia antrą kadenciją iš 
eilės. Liberalai primena rin
kėjams, kad jie padarė reikš
mingų darbų, vienydami 
konservatorių suskaldytą vi
suomenę, mažindami jų pa
liktą 5.6 bln. deficitą. Jų įsiti
kinimu, rinkėjai turėtų įver
tinti pažangą sveikatos ap
saugos ir švietimo srityse. 
Liberalai žada vasario mė
nesį padaryti dar vieną ilges
nį savaitgalį - šeimos dieną. 
Tačiau opozicija primena, 
kad liberalai pagal valstybės 
revizoriaus aktus garsėja iš
laidumu, slapukavimu, skirs
tant valstybės lėšas. Jie taip 
pat priekaištauja dabartinei 
vyriausybei, kad jie atidėjo 
anglimis kūrenamų elektri
nių uždarymą dar 7 metams. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper pranešė, kad par
lamento rudens sesija, turė
jusi prasidėti rugsėjo vidury
je, bus praleista. Parlamen
tas savo darbą pradės antrą
ja sesija spalio 16 d. Pagal 
konservatorių planą ji prasi
dės gen. gubernatorės Mi
chaelle Jean tradicine įvadi
ne kalba (throne speech) ir 
leis mažumos vyriausybei 
kalbėti apie antrąjį savo 
veiklos tarpsnį, išvengiant 
Afganistano problemų svars
tymo. Tuo pačiu konservato
riai galės paremti savo parti
jos kandidatus Ontario, New
foundland ir Labradoro pro
vincijose bei Northwest teri
torijoje vyksiančiuose rinki
muose. Opozicinės partijos 
per tą laiką turi susitarti, ar 
jos nori atstatydinti mažu
mos vyriausybę po pusantrų 
metų, pareikšdamos jai ne
pasitikėjimą, ir rengtis nau
jiems rinkimams. 

Ministeris pirmininkas 
S. Harper paskelbė, kad su
daryta valstybinė psichinės 
sveikatos taryba. Taryboje -
17 narių: tai psichinių ligų 
specialistai, medikai, ligo
niai, federacinis sveikatos 
apsaugos ministeris ir kt. Va
dovas - buvęs senatorius, li
beralų part ijos narys Mi
chael Kirby. Konservatorių 
vyriausybė numačiusi skirti 
10 min. per artimiausius dve
jus metus įvairioms šios tary
bos programoms, mokslo ti
riamiesiems darbams. Vė
liau ši suma bus papildyta 
dar 15 min. Vienas iš penkių 
kanadiečių turi įvairių psi
chinių negalių, iš jų 1 min. -
ilgalaikius susirgimus. Tai 
greičiausiai didėjanti ligonių 
grupė, kelianti sveika~ drau
dos, gydymo ir kitų sociali
nių problemų. Kanada buvo 
vienintelė iš pasiturinčių ša
lių tarpo (G-8), neturėjusi psi
chinės sveikatos strategijos. 

Kanados susisiekimo mi
nisterija priėmė įstatymą, 
pagal kurį visi valstybėje ga
minami automobiliai, vans, 
lengvieji sunkvežimiai ir SUV 
turi būti su variklio apsau-

gos priemone. Ši įranga ne
leidžia užvesti variklio be 
rakto. Ji taip pat neleis uung
ti variklį, aplenkiant užve
dimo sistemą. Variklis neuž
sikurs, kol neatpažins kom
piuterinės plokštelės, įmon
tuotos rakte. Tokių automo
bilių savininkams bus mažes
nis draudimas, bet jie turi 
itin atidžiai saugoti auto
mobilių raktus. Vagys suge
ba įsigauti į namus, pasi
dirbti rakto kopiją, arba už
rakintą automobilį nuvežti, 
užkėlus ant platformos. Pra
ėjusiais metais pavogta 159, 
000 automobilių, draudimo 
sistemai tai kainavo 1.2 bln. 
dol. Pusė pavogtų automobi
lių išmontuojama prekybai 
dalimis. Šis įstatymas Kana
dos automobilių gamintojams 
privalomas nuo rugsėjo 1 d. 

Daugiau kaip llOO "Ge
neral Motors" gamyklos 
Ošavoje darbininkų gavo at
leidimo iš darbo lapelius. 
Automobilių įmonė nutarė 
sutrumpinti darbo dieną, at
sisakydama trečios pamai
nos. Toks pertvarkymas jau 
anksčiau padarytas kitose jų 
įmonėse. Lėtesni JAV eko
nomikos tempai verčia per
tvarkyti gamybą. Nors darbi
ninkai susirūpinę savo liki
mu, Ontario provincijos fi
nansų ministeris G. Sorbara 
pabrėžė, kad tai laikina ne
gerovė. Kanados ekonomika 
stipri, kiekvieną mėnesį su
kuriama 20,000 papildomų 
darbo vietų, todėl atleistie
siems nebus sunku surasti 
kitą darbą. Jis paminėjo ple
čiamas Hamiltono Stelco 
plieno apdirbimo, automobi
lių įmonę Turonte, kurioms 
reikia patyrusių darbininkų. 

Dar vieną rimtą perspė
jimą pirkėjams pareiškė Ka
nados sveikatos apsaugos 
ministerija, siūlydama ati
džiai peržiūrėti vaikams nu
pirktas mokyklines priemo
nes ir žaislus. Kokybės ins
pekcija atrado, kad kinie
tiškas spalvotų pieštukų rin
kinys Favor Set, parduoda
mas nuo šių metų pradžios, 
yra kenksmingas vaikų svei
katai. Pieštukų paviršius pa
dengtas dažais, kuriuose di
desnis nei leistinas švino kie
kis. Vaikai linkę kramtyti ar 
čiulpti pieštukus, o švinas, 
patekęs į vidaus organus, 
ypač mažiems vaikams, gali 
sukelti apsinuodijimą. At
šaukiami visi 16 Favor Set 
pieštukų rinkiniai, juos pra
šoma grąžinti į parduotuves. 
Inspekcija perspėja, kad to
kią pačią grėsmę kelia Kini
joje pagaminti žaisliniai au
tomobiliai, populiarioji lėlė 
Barbie iš viso daugiau kaip 
25,000 kinietiškų žaislų. Jų 
paviršius nudažytas dažais 
su didesniu švino kiekiu. 
Verslovė Mattel-Fisher Price, 
įtikinėjusi, kad Kinijoje pa
gaminti žaislai saugūs, at
šaukia jau trečią siuntą. Iš 
viso daugiau kaip penktadalis 
Kinijoje pagamintų vaikų 
drabužių ir žaislų neatitinka 
sveikatos reikalavimų. SK 
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<® MllSU TBVYl\IEJE 
1000-mečio MONETA 
Lietuvos banko valdyba 

nutarė paskelbti 100 litų 
proginę monetą iš serijos, 
skirtos Lietuvos vardo mi
nėjimo tūkstantmečiui, mo
kėjimo ir atsiskaitymo prie
mone ir ją išleisti į apyvartą 
rugsėjo 26 d. Monetos gra
finį projektą sukūrė daili
ninkas Liudas Parulskis. 
Monetas nukaldino UAB 
"Lietuvos monetų kalykla", 
praneša Lietuvos bankas. 
Tai pirmoji aukso moneta, 
skirta Lietuvos vardo minė
jimo tūkstantmečiui. Kitos 
dvi šios serijos monetos bus 
išleistos ir 2008-aisiais bei 
2009 m. 

DARBO STATISTIKA 
DELFI skelbia, kad 

š.m. antrojo ketvirčio pabai
goj e šalyje buvo 24,500 
laisvų darbo vietų samdo
miems darbuotojams. Paly
ginti su atitinkamu 2006 m. 
laikotarpiu, skaičius padi
dėjo 42.5%. 'fyrimo duome
nimis, antrojo ketvirčio pa
baigoje daugiausia laisvų 
darbo vietų buvo pramonėje 
- 6,800, statyboje - 4,000, 
viešajame valdyme ir gyny
boje; privalomajame sociali
niame draudime - 3,500, 
prekyboje-3,000, transpor
to, sandėliavimo ir ryšių 
įmonėse - 2,400. Mažiausia 
laisvų darbo vietų tuo lai
kotarpiu buvo viešbučiuose 
ir restoranuose, žemės ūky
je, medžioklėje, miškinin
kystėje ir žuvininkystėje. 
Nedarbas rugpjūčio mėnesį, 
palyginti su liepa, nepa
sikeitė ir liko 2.8%. Lietuvos 
darbo biržoje buvo įregist
ruota 95,500 darbo ieš
kančių asmenų. Tuo tarpu 
darbdaviai siūlė 24,100 lais
vų darbo vietų, iš jų beveik 
96% - neterminuotam dar
bui. Iš viso nuo metų pra
džios darbo biržoje įregist
ruota per 126,300 darbo ieš
kančių asmenų - 6.8% dau
giau nei pernai tuo pat 
metu. Darbo biržoms tar
pininkaujant, šiemet įdar
binta 75,300 asmenų. 

ELEKTRINĖS KAINA 
BNS skelbia, kad valsty

bės valdoma ir modernizuo
jama Lietuvos elektrinė 
naujo bloko statybai iš 
bankų ketina skolintis 81.46 
mln. eurų (281.3 mln. litų). 
Paskola įmonei per metus 
kainuos apie 3.5 mln. litų. 
Vietos ir užsienio bankų 
pasiūlymų įmonė laukia iki 
šių metų spalio 15 d., o 
paskolą tikimasi gauti iki 
kitų metų pradžios. Apie 
60% projekto vertės finan
suos Europos sąjunga (165 
mln. eurų) negrąžinamos 
paramos, dar apie 30 mln. 
eurų bus nuosavos elektri
nės lėšos. Lietuvos elektrinė 
naują 400 megavatų galios 
devintąjį bloką statys vietoj 
dviejų senų. Po Ignalinos 
AE uždarymo 2009 m. pa
baigoje Lietuvos elektrinė 

taps pagrindiniu šalies elek
tros energijos šaltiniu. Elek
trinė modernizuojama už 
ES lėšas, skirtas Ignalinos 
AE uždarymui. 

REKLAMA PRIEŠ 
SMURTĄ 

DELFI žiniomis, Klai
pėdoje važinės smurtą prieš 
moteris mažinti skatinantis 
krovininis automobilis. 
Reklamos tikslas - atkreipti 
dėmesį ir mažinti smurtą 
prieš moteris. Krovininis 
automobilis vežios reklamą, 
kuri skatina smurtą patyru
sias moteris netylėti ir kreip
tis pagalbos į atitinkamas 
institucijas. Socialinės ap
saugos ir darbo ministerijos 
iniciatyva automobilis su 
socialine reklama rugsėjį 
važinėsiantis Klaipėdoje, 
spalį persikels į Kauną, o 
lapkritį - ir į Vilnių. Veiklos 
pabaiga sutaps su šešiolikos 
dienų be smurto prieš mo
teris vajumi, prasidedančiu 
lapkričio pabaigoje. At
kreipti dėmesį į visose Eu
ropos šalyse egzistuojančią 
problemą skatina Europos 
taryba. 

MAŽIAU AUTOMOBILIŲ 
BNS žiniomis, Baltijos 

šalyse šiemet per aštuonis 
mėnesius buvo užregistruo
ta 66,300 naujų automobi
lių, iš kurių tik ketvirtadalis 
teko Lietuvai. Estija ir Lat
vija pagal naujų automobi
lių populiarumą žengia koja 
kojon. Sausio-rugpjūčio mė
nesiais Estijoje registruota 
25,090 naujų automobilių -
29% daugiau negu pernai 
tuo pat metu, o Latvijoje -
24,900 - 44%. Tuo tarpu 
Lietuvoje naujų automobi
lių registravimas palygina
muoju laikotarpiu padidėjo 
36% iki 16,300. Baltijos 
šalyse rugpjūtį buvo užre
gistruoti 8,190 naujų leng
vųjų automobilių - 20% 
daugiau negu tuo pačiu lai
kotarpiu pernai. Rugpjūtį ir 
per aštuonis mėnesius Bal
tijos šalyse populiariausi bu
vo "Toyota" markės auto
mobiliai, antroje vietoje -
"Volkswagen", o trečioje -
"Honda". 

BRANGIAUSIOS PREKĖS 
Šių metų liepos mėn. iš 

trijų Baltijos valstybių bran
giausia vištiena, dešra, pie
nas, kiaušiniai, cukrus ir 
bulvės buvo Latvijoje. Lie
tuvoje buvo pigiausia kiau
liena (9.9 Lt už kg), vištiena 
(7.1 Lt), dešra (9.3 Lt). Tuip 
pat Lietuvoje pigesnė kaina 
už kvietinę bei ruginę duoną 
(3.8 ir 3.21 Lt už kg atitinka
mai), cukrų (3.14 Lt už kg), 
bulves (2.3 Lt už kg), litrą 
degtinės (27.5 Lt). Pigiau
sias pienas liepos mėn. buvo 
Estijoje (1.7 Lt už litrą -
Lietuvoje 1.86 Lt), o Lietu
voje irgi brangesnis sviestas 
(16.63 Lt už kg, Latvijoje -
13.84 Lt). Brangiausia jau
tiena - Lietuvoje (11.80 Lt 
užkg). RSJ 

LIETUVI TELKINIUOSE-----
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Simtametė lietuvių parapija 
Šv. Kazimiero parapija Montrealyje yra pirmoji lietuvių 

parapija Kanadoje (tęsinys) 
PETRAS ADAMONIS 

Parapijos pastovumo ieškant 
Klebonui kun. dr. Feliksui 

Jucevičiui iš anksto 1982 m. 
sausio 7 d. pareiškus atsistaty
dinimą, parapijiečiai pradėjo 
ieškoti naujo klebono. Arki
vyskupij a siūlė Tėvams jė
zuitams iš Aušros Vartų para
pijos perimti Šv. Kazimiero 
parapijos administravimą, bet 
dėl dvasiškių trūkumo, jie at
sisakė. 1982 m. liepos 11 d. 
parapijiečių susirinkime buvo 
nutarta, kad parapija turi iš
likti savarankiška, aptarnau
jama lietuvio kunigo. Arki
vyskupija sutiko su nutarimu 
ir patarė susirasti kunigą. 
1982 m. rugsėjo l d. atvyko 
kun. Stasys Sileika, SDB - sa
lezietis, ir arkivyskupijos buvo 
paskirtas Šv. Kazimiero para
pijos klebonu. 

1982 m. sukako 75 m. nuo 
parapijos įsikūrimo, todėl kle
bonas tuojau pat ėmėsi orga
nizuoti sukakties minėjimą. 
Kanadoje nėra jokios kitos 
lietuviškos institucijos, taip 
ilgai išsilaikiusios. Buvo su
darytas 75-čio minėjimo ko
mitetas - pirm. kun. St. Šilei
ka, SDB, nariai-Juozas Ber
notas, Petras Adamonis, 
Aleksas Vičas, Leonas Mar
kauskas, Juozas Piečaitis. Jų 
talkininkai - parapijos komi
tetas. Nutarta minėjimą rengti 
1983 m. balandžio 16-17 d.d. 
Rengiant minėjimą, daugiau
sia darbo įdėjo pats klebonas, 
o nariai buvo tik padėjėjai. 
Minėjimas praėjo iškilmingai, 
pakilia nuotaika, publikai pil
u.ai užpildant visus renginius. 
Seštadienį po pietų šventė 
prasidėjo minėjimo akto pa
skelbimu Marguerite de La
jemmerais gimnazijos salėje. 
Buvo meninė programa: sol. 
G. Čapkauskienė, sol. A Keb
lys, To~onto vyrų choras 
"Aras", Sv. Kazimiero ir Auš
ros Vartų parapijų chorai, 
mergaičių choras "Pavasaris". 
Vakare įvyko pokylis Šv. Ka
zimiero parapijos salėje, su
ruoštas parapijos komiteto. 
Sekmadienį iškilmingos pa
maldos koncelebruojant Mont
realio arkivyskupui Paul Gre
goire ir vyskupui Vincentui 
Brizgiui. Per Mišias giedojo 
Šv. Kazimiero parapijos cho-

Hamilton, ON 
A.a. ALDONA MATU

LICZ staiga mirė. Ji priklausė 
Aušros Vartų parapijos chorui, 
buvo senjorų chorelio vadovė, 
pensininkų pirmininkė, moky
tojavo lituanistinėje mokykloje, 
veikė "Aukuro" aktorių grupė
je. Jos atminimui, užjausdami 
jos vyrą Fernandą, Kanados lie
tuvių fondui po $20 aukojo: 
K.A. Zilvyčiai, M.D. Jonikai, 
H. Kairienė, J. Krištolaitis. JK 
PAREMKITE Tėviškės žiburius 
auka, rėmėjo ar garbės prenu
merata, testamentiniu paliki
mu. Iš anksto dėkingi -

TŽ leidėjai 

ras ir Toronto vyrų choras 
"Aras". Šventė baigta pri
ėmimu, pietumis parapijos 
salėje. 

Parapijos gyvenimas vėl pa
gyvėjo, nes klebonas artimai 
bendravo su parapijiečiais, 
veikė choras, parapijinės or
ganizacijos. Susiorganizavo 
pensininkų klubas "Auksinis 
ratelis". Buvo ruošiamos tra
dicinės parapijos vakarienės, 
"bazarai". 

1984 m. kovo 4 d. sukako 
500 metlJ nuo Šv. Kazimiero 
mirties. Si sukaktis buvo pla
čiai rajnima Lietuvoje ir išeivi
joje. Sv. Kazimiero parapijie
čiai šią brangią lietuviui su
kaktį šventė kovo mėn. pirmą 
sekmadienį iškilmingomis pa
maldomis kartu su Aušros 
Vartų parapijiečiais, kuriose 
vyravo dar didelis būrys jauni
mo, pasipuošęs tautiniais dra
bužiais: jie Mišių metu nešė 
aukas, atliko šv. Rašto skaiti
nius, specialias klebono pa
ruoštas intencijas ir maldą. 

1987 m. Lietuvos krikšto 
600 metų sukaktis Montrea
lyje buvo paminėta kantata 
Kryžių ir Rūpintojėlių Lietuva 
- žodžiai poeto Henriko Na
gio, muzika muz. Aleksandro 
§tankevičiaus. Premjera įvyko 
Sv. Kazimiero parapijos šven
tovėje 1987 m. gegužės 23 d., 
dalyvaujant solistams Ginai 
Čapkauskienei, Slavai Žieme
lytei, Vaclovui Verikaičiui, 
Antanui Kebliui, visiems 
Montrealio lietuvių chorams 
bei dainų vienetams ir "Ra
munėlių" chorui is Otavos. 
Choro repeticijoms talkino 
muzikė Madeleine Roch. Di
rigavo pats kompozitorius 
muz. Aleksandras Stankevi
čius. Kąntatos sumanytojai -
kun. S. Sileika, SDB, Gis buvo 
ir rengimo komiteto pirmi
ninkas) ir seselė Palmyra. 

Tik viena bėda, kad mir
tys skynė negailestingai senuo
sius parapijiečius, nebeap
lenkdama ir naujųjų, o jų vie
tas papildyti jau nebuvo kam. 

Atėjo 1990-Lietuvos išsi
laisvinimo metai, atnešę nau
jų vilčių, bet ir !ėvynės ilgesį. 
Kleb. kun. St. Sileika, SDB, 
nutarė grįžti į Lietuvą. Laimei 
kun. dr. F. Jucevičius, pabuvo
jęs Romoje ir Toronte, grįžo į 
Montrealį ir dirbo prancūzų 

• 

parapijoje Laval. Jis sutiko 
grįžti klebono pareigoms į Šv. 
Kazimiero parapiją. Atrodė, 
kad viskas vėl bus taip, kaip 
anksčiau, tačiau laikas visiems 
pridėjo metų. Su amžiumi kle
bonas pradėjo negaluoti. Ban
dymai atstatyti sveikatą sun
kiai vyko, dar ir priežastis il
gokai nebuvo žinoma. Atsi
rado nesusipratimų tarp kle
bono ir parapijos komiteto. 
Klebonas gana staiga nutarė 
atsistatydinti iš pareigų ir išėjo 
į privatų gyvenimą Montrealyje. 

Netekus klebono šiuo 
kartu greito pakaitalo nesi
matė. Laikinai arkivyskupija 
atsiųsdavo kunigą sekmadie
nio pamaldoms. Atsitiktinai 
2003 m. pavasarį atostogų iš 
Lietuvos į Montrealį atvažia
vo kun. Linas Dukšta ir sutiko 
padirbėti Šv. Kazimiero para
pijoje. Būdamas linksmo ir 
draugiško būdo per trumpą 
laiką greitai išjudino parapi
jos gyvenimą, pakėlė nuo
taiką. Grįžo į Lietuvą visų ap
gailėtas tų pačių metų rudenį. 
Vėl arkivyskupija atsiųsdavo 
kunigą sekmadienio pamal
doms iki kol Lietuvos vyskupų 
konferencijos delegatas prel. 
Edmundas Putrimas pristatė 
2004 m. pavasarį MonJrealio 
arkivyskupijai tvirtinti Sv. Ka
zimiero parapijos klebonu bu
vusį Dievo Apvaizdos lietuvių 
parapijos kleboną Detroite 
kun. Aloyzą Volskį. 

2004 metais vėl buvo da
žomas šventovės vidus, bet 
bandyti nors kiek pagerinti 
šventovės akustiką nesiryžta. 
Artėjant 2007 metams para
pijos šimtmečio sukakčiai bu
vo nutarta kuo iškilmingiau 
šią sukaktį paminėti. Buvo su
darytas šimtmečio minėjimo 
komitetas. Sudėtis po visų pa
sikeitimų: Garbės komiteto 
nariai: prel. Edmundas Putri
mas, Msgr. Michel Parent, 
Msgr. Andre Desroches; pir
mininkė Jo ana Adamonytė, 
vicepirmininkė Alice Skrups
kis, nariai: Vida Lietuvninkai
tė, Aida Norkeliūnaitė-Nor
kis, Janet Pakulis-Burnatows
ki, Roma Lietuvninkaitė-Pin
gitore, Linda Visockis-Poole, 
Guy Zenaitis, Rasa Vaidilaitė
Pavilanienė, Aleksandras Stan
kevičius. 

Nukelta į 7-tą psl. 

PEDOS SPECIALISTAS 
CHlROPODIST ROBERTAS NEKRAŠAS 

„ KULNO SKAUSMAJ „ PĖDO KAUSMAI „ PI RŠTŲ DEFORMACIJOS 

„ NAGŲ DEFORMACIJOS IR 

GRYBELINIAI SUSIRGIMAI „ ĮAUGĘ NAGAI „ VIETI Ė NEJAUTRA IR 

CHIRURGINIS GYDYMAS „ SEN IORŲ PĖDŲ PRIEŽIORA 

• VAIKŲ El ENOS 

NESKLANDUMAI 

• PLOKŠČIAPĖDY TĖ 
IR EISENOS SUTRIK IMAI 

• PĖDOS DEFORMACIJŲ 

....._·"""'''" TAISYMAS ORTOPEDINIAI 

INDĖKLAIS 

• PRllMAME VISUS 
'--=----' PLANINIUS DRAUDIMUS 

• STERILOS JRANKIAI 

LIGONIUS PR/IMAME: 
352 WILLSO ST.E„ ANCASTER, Ont. TEL. (905) 648-9176 



• 
REGINA GEIDUKYTE 

š.m. rugsėjo 7 d. šventė garbingą 100 metų jubiliejų. 

Ji ėjo per gyvenimą, dalindama gerumą ir širdies šilumą, visiems ištiesdama 

pagalbos ranką. Fizinė negalia apribojo jos judesius, 

bet teta Regina išliko tokia pat rūpestinga ir dėmesinga savo artimiesiems. 

Mylimą TETĄ REGINĄ nuoširdžiai sveikina Aldona Stanaitienė 
ir jos vaikai su šeimomis, linkėdami jai Dievo palaimos. 

75-mečio pamaldos 1982 m. 
v 

Simtametė ... tik 80. Su priedinėmis šventovės pajamomis: 
nuoma iš airių Šv. Domininko parapijos ir sa
lės galima gerai verstis, yra ir santaupų. 

Atkelta iš 6-to psl. 

Parapijos klebonas - kun. Aloyzas Volskis. 

Mažėjant pašaukimų skaičiui į kunigus, 
yra sunku surasti lietuvį kunigą, dar sunkiau 
surasti kunigą darbininką. Per trejus metus 
parapijiečiai nepajėgė suprasti klebono, o kle
bonas - parapijiečių. Parapijoje buvo arkivys
kupijos įvesta administratoriaus pareigybė, 
turėjusi teigiamų ir neigiamų pusių. Teigiamų 
- kad yra asmuo, kuris dirba, ir neigiamų -
kad vieno asmens rankose yra visų parapijos 
reikalų sprendimai. Ne kartą per šimtą metų 
parapija turėjo daug sunkumų ir visada rei
kalai išsispręsdavo sėkmi~ai. Greičiausia tai 
buvo parapijos Globėjo Sv. Kazimiero ypa
tinga globa, kurios parapijiečiai tikisiJ žvelg
dami į antrąjį Montrealio lietuvių Sv. Ka
zimiero parapijos šimtmetį. 

Oficialus šimtmečio minėjimo atidarymas 
įvyko Šv. Kazimiero šventėje kovo 4vd. iškil
mingomis pamaldomis. Buvo gautas Sv. Tėvo 
palaiminimas parapijai, nuausta šimtmečio 
juosta, padaryta dirbusių parapijoje klebonų 
lenta, padaryti šimtmečio užrašai virš šven
tovės durų ir viduje, pastatytas ir pašventintas 
šimtmečio kryžius, suorganizuota istorinė 
parapijos nuotraukų paroda, išleistas kvie
timo atvirukas. Kleb. kun. A. Volskis parašė 
maldą į Šv. Kazimierą, išleistą lankstinuku. 

Su šimtmečio pabaiga parapijiečių skai
čius šeimomis - vienetais nuo 450-500 beliko 

LEDAS REFRIGERATION 
AIR CONDITIONING & 

APPLIANCES 
Skambinti 

R. Jarackul 
Tel. 416-370-3539 
arba 416-825-3328 
(Nemokamai atvažiuoju įkainoti) 

"Dievas teikia mums meilę, 
kad mylėtume tą, kurį 

Jis mums duoda11 

Lougheed Funeral 
Home 

Žmonės, kurie atjaučia kitus 

Sudbury Ontario 

Pirmasis lietuvių bankelis Kanadoje. 
įsikūręs nuosavuose namuose -

TALKA LIETUVIŲ KREDITO 

KOOPERATYVAS 

830 Main Street East, Hamilton, Ontario LSM 1L6 
Tel. 905 544-7125 

Darbo valandos: pirmadieniais, antradieniais ir ketvirtadieniais -
nuo 9 v. ryto iki 5 v.p.p., trečiadieniais - nuo 9 v. ryto iki 1 v.p.p., 
penktadieniais - nuo 9 v. ryto iki 7 valandos vakaro, šeštadieniais 
- nuo 9 v. ryto iki 12 v. dienos. Liepos ir rugpjūčio mėnesiais 
šeštadieniais uždaryta. 

AKTYVAI PER 55 MILIJONUS DOLERIŲ 

MOKAME UŽ: PASKOLAS 
kasd.pal.čekių sąsk. iki .. 0.75% Asmenines nuo ......... 8.50% 
santaupas ............. 1.00% nekiln. turto 1 m ......... 6.80% 
kasd. pal. taupymo s1sk .. 0.75% 
INDĖLIAI: 
90 dienų indėlius ....... 2.50% 
180 dienų indėlius ...... 2.50% 
1 m. term. indėlius ...... 4.00% 
2 m. term. indėlius ...... 4.00% 
3 m. term. indėlius ...... 4.10% 
4 m. term. indėlius ...... 4.20% 
5 m. term. indėlius ...... 4.35% 
RRSP ir RRIF 
(Variable} .............. 1.00% 
1 m. ind. . ............. 4.00% 
2 m. ind. . ............. 4.00% 
3 m. ind. . ............. 4.10% 
4 m. ind. . ............. 4.20% 
5 m. ind. . ............. 4.35% 

•Nemokami čekių sąskaitų 
apmokėjimai 

•Narių santaupos 
apdraustos TALKOS 
atsargos kapitalu 
3 min. dol. ir Kanados 
valdžios iki $100,000.00 
sumos draudimu 

Sekite kasdienę informaciją apie nuošimčius TALKOJE 
MASTER CARO KREDITO KORTELĖ - INTERAC KORTELĖ 

TINKLAPIS: www.talka.ca 
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E:> LIETUVIAI PASAULYJE 
JA Valstybės 

94-asis Lietuvos vyčių 
seimas-suvažiavimas įvyko 
rugpjūčio 2-5 d.d. Brockto
ne, MA, "Holiday Inn" vieš
butyje. Jis pradėtas rugpjū
čio 2, ketvirtadienį, Mūsų 
Viešpaties (Our Saviour) 
Atgailos vienuolyno koply
čioje. Mišias koncelebravo 
prel. A. Kontautas su kitais ke
turiais kunigais. Po pamaldų 
pirmasis posėdis pradėtas 
vėliavų įnešimu ir himnais. 
Suvažiavimui Amerikos lie
tuvių fondo tarybos pirm. A. 
Tamulio ir valdybos pirm. R. 
Astrausko sveikinimus per
davė A. Kuolas. Adv. Saulius 
Kuprys sveikinimo žodį tarė 
Draugo leidėjų ir Lietuvių 
Romos katalikų draugijos 
vardu. Taipgi seserys perda
vė sveikinimus savo vienuo
lijų - kazimieriečių ir Jėzaus 
Nukryžiuotojo. Centro val
dybos pirm. Elena N ekrosis 
padarė pranešimą apie orga
nizacijos būklę, ižd. Berice 
Aviza pateikė finansinę apy
skaitą. Išklausyta apie Lie
tuvos vyčių labdarinių orga
nicazijų veiklą. Vyčiai ir to
liau yra raginami padėti Lie
tuvai. Stiprų įspūdį susirin
kusiems padarė Jėzaus Nu
kryžiuotojo vienuolijos se
sers H. Ivanauskas kalba 
apie darbus su našlaičiais, 
per jos vadovaujamą "Li
thuanian Children's Relief' 
organizaciją. Vakare viešbu
čio salėje vyko subuvimas ir 
vakarienė. 

Penktadienio posėdyje il
giau buvo sustota prie labda
rinės organizacijos padalinio 
"St. Casimir Guild", nuo 
1984 m. besirūpinančio lie
tuvių Šv. Kazimiero kolegija 
Romoje. Apie kolegijos rei
kalus plačiai kalbėjo jos rek
torius prel. A. Bartkus, atvy
kęs dalyvauti vyčių suvažiavi
me. Vakare vyko plačios ap
imties koncertas Šv. Kazi
miero parapijos salėje, suor
ganizuotas solistės M. Bizin
kauskaitės. Koncertas baig
tas daina Žemėj Lietuvos 
ąžuolai žaliuos. 

Šeštadienį posėdis buvo 
skirtas Šiluvos Marijos ko
miteto veiklai aptarti. Nega
lint komiteto pirmininkui 
kun. A. Markui suvažiavime 
dalyvauti, kalbėjo komiteto 
ižd. M.B. Slakis apie pasi
ruošimą švęsti 400 m. su
kaktį nuo Marijos apsireiš
kimo Šiluvoje. Adv. S. Kup
rys, teisinis organizacijos pa
tarėjas, įdomiai kalbėjo apie 
"Joint Baltic National Com
mittee" ir "Lithuanian Alian
ce of America" veiklą, ragin
damas palaikyti šias organi
zacijas. Išrinkta beveik tos 
pačios sudėties valdyba. Pir
mininkė ir toliau pasilieka 
E. N ekrosis. Šeštadienį vieš
bučio patalpose įvyko iškil
minga vakarienė. Sekmadie
nį Mišias Šv. Kazimiero šven
tovėje koncelebravo prel. A. 
Kontautas ir prel. A. Bartkus. 

Gudija 
Gudijos lietuvių bend-

ruomenės vadovai, veikėjai 
bei lietuviškų mokyklų mo
kytojai vasaros pradžioje su
rengė susitikimą bei vakaro
nę su vilniečiais svečiais Vil
niaus mokytojų namuose. 
Renginį poetiniu žodžiu pra
dėjo aktorius T. Vaisieta. Svei
kinimo žodį tarė akademikas 
Z. Zinkevičius. Dar Gudijos 
lietuvius sveikino švenčioniš
kių atstovai ir Gudijos LB 
valdybos pirm. V. Kolesniko
vai įteikė dovaną - knygą. 
Taipgi dovaną įteikė "Lietu
vai pagražinti draugijos" 
pirm. J. Dingelis. Gudijos 
LB pirm. V. Kolesnikova pa
darė pranešimą apie šiame 
krašte gyvenančių lietuvių 
kultūrinę bei visuomeninę 
veiklą, organizacijų rengi
nius. Pasidžiaugė, kad veikia 
12 lietuviškų sekmadieninių 
mokyklų. Pelesiškių vardu 
kalbėjo jų bendruomenės 
pirmininkas J. Matiulevičius. 
Gervėčių krašto atstovai pa
sidžiaugė, kad turi stiprią ir 
veiklią savo bendruomenę, 
lietuvišką parapiją, Lietuvių 
kultūros centrą. Rimdžiūnų 
lietuvių mokyklos direktorė 
S. Lukšienė gėrėjosi vilnie
čių lietuvių parama. Mokyk
los mokiniai dalyvauja Lie
tuvoj e vykstančiuose kon
kursuose, dainų festivalyje 
nuskamba ir Gervėčių kraš
to himnas Esame Gervėčių 
krašto žmonės. Meninėje prog
ramoje pirmiausia pasirodė 
"Gervėčių" klubo etnografi
nis ansamblis "Gervelė", va
dovaujamas L. Augaičio, pra
džiugindamas vakaronės da
lyvius tarmiškomis daino
mis. Vakaronę vainikavo, kaip 
rašo Lietuvių godos, Lietuvos 
dailės muziejaus moterų 
choras "Eglė", padainuoda
mas harmonizuotų liaudies 
dainų. Po programos pasi
vaišinta suneštinėmis vaišė
mis. Vyko šokiai ir dainos 
iki išnaktų. 

Britanija 
Šiame krašte, kaip rašo

ma Lietuvos spaudoje, lietu
viai linkę užsiimti verslu. 
Lietuvos prekybos ir komer
cijos rūmų Britanijoje vado
vo M. Jakšto žiniomis, Ang
lijoj e jau veikia 250 lietu
viškų parduotuvių. O. Stra
vinskienė, komer9ijos atsto
vė Britanijoje ir Siaurės Ai
rijoje, pažymi, kad daugiau
sia lietuviško kapitalo įmo
nių yra paslaugų srityje. Šia
me krašte lietuviai, susipa
žinę su verslo aplinka, steigia 
ir konsultacines bendroves, 
teikdami apskaitos paslau
gas. Taipgi daugelis lietuvių 
užsiima automobilių taisy
mu, statybose - tinkavimu, 
dažymu, mūrijimu. Tačiau 
lietuviai neužsiima gamyba, 
nes tai būtų sudėtinga ir 
pareikalautų didesnio kapi
talo. Apskritai, Britanijoje 
pramonė išsikelia ir jos vietą 
užima paslaugų sektorius. 
Lietuvos komercijos rūmai 
Britanijoje jau vienija 50 
įmonių, užsiimančių dau
giausia maisto produktų pre
kyba. JA 
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Pavasarį viename parodų 
salone Toronto centre buvo 
surengta trečioji lietuvės dai
lininkės Silvijos Saplienės ta
pybos paroda Apsilankymai 
(Visitations). Tiems, kas ap
lankė šią parodą, tikriausiai 
atmintyje liko paveikslų su
keltas įspūdis - romantiško ir 
labai harmoningo pasaulio 
vieta, kurioje šeimininkauja 
moterys. Daugelis dai1ininkės 
paveikslų bando atskleisti mo
ters pasaulio erdvę, jos santy
kį su gamta, vienos su kita. 
Jie tarsi priešprieša reklami
nės moters įvaizdžiui, kur pa
prastai vyrauja fiziniai mat
menys ir išorinė forma. Iš dai
lininkės paveikslų į mus žvel
gia tik veidai, akys - mąslūs, 
klausiantys, su nuostaba ar 
motiniška ramybe, savo vertės 
ir stiprybės pajautimu. Kūno, 
kuris reklamose paverčiamas 
svarbiausiu moters simboliu, 
lyg ir nėra; yra tik neryškus jo 
siluetas, susiliejantis su aplin
ka - medžio lapija ar šakni
mis, nakties ir mėnesienos še
šėliais. Tursi iš pave~lo žvelg
tų pati Gamta ar Zemė. Tą 
įspūdį sustiprina ir dailininkės 
pasirinktas tapybos būdas bei 
spalvos - tamsiai ruda, gelsva, 
tamsžalė ar rudeninio dan
gaus mėlynumo (Žaliasis kam
barys). 

"Very captivating", "You 
re-awoke my creative soul! I 
love your colours as well as 
movements", "What emo
tions! Each one touches dif
ferent part of me". "Kokios 
gražios, įdomios ir stiprios Jū
sų moterys!" Tukie ir panašūs 
įrašai atsiliepimų knygoje 
anglų ir lietuvių kalbomis pa
rodė, kad dailininkės bandy
mas praverti sudėtingą ir sub
tilų moters pasaulį, apmąstyti 
jos vietą pasaulyje, šeimoje, 

Tik atminimui 
lenki uos 

Pokalbis su dail. S. Sapliene 
Pasaulis, kuriame viešpatauja moterys 

Dail. Silvija Saplienė 

visuomenėje - įdomus ir rei
kalingas. Todėl pats pirmasis 
klausimas, susitikus dailinin
kę Silviją Saplienę, jau pa
kviestą dalyvauti kitoje paro
doj e Toronte, šįkart gamto
saugos tema, apie darbų at
ranką šiai netikėtai įdomiai 
parodai. 

- Kodėl savo asmeninei pa
rodai pasirinkote tokią temą? 

- Visada žavėjausi moters 
pasaulio turtingumu, jos ge
bėjimu ne tik pakelti tai, ką 
gamta ir visuomenė skyrusi, 
bet ir tai, ką prisiėmusi savo 
noru - būti atrama, gerumo ir 
gyvybės šaltiniu. Nuo pat vai
kystės man buvo įdomūs ma
no mamos, močiutės gyveni-

mai, jų darbai, mokėjimas ne 
tik kantriai ir oriai pakelti vis
ką, kas tenka jų daliai, bet dar 
ir mokėti pasidalinti su kitais. 
Augau su trimis seserimis -
buvome ir esame labai arti
mos savo dvasia. Štai kodėl 
paveiksluose kartojasi trijų 
veidų įvaizdis. Norėjosi kaip 
nors išsakyti tą patirtą seserys
tės laimę ir džiaugsmą, dali
jantis mažomis paslaptimis ir 
džiaugsmais, išgyvenant viena 
kitos nesėkmes ar liūdesį. Be 
to, pati auginu keturias duk
ras, taigi ir vėl matau, kaip 
pamažu auga kita moterų kar
ta, perimanti mūsų patyrimą 
ir mūsų klaidas, ateinanti į 
pasaulį su savo vizija. Visi
tations (Apsilankymai) - pri
minimas, kad laiko ir vietos 
atžvilgiu esame tik svečiai. 
Mūsų buvimas gamtos tęstiny
je, nuolatinėje žmonių kartų 
kaitoje - tik akimirka. Gamtą 
ir moteris sieja labai artimas 
ryšys - kantrybė, dosnumas, 
mokėjimas išlaukti. Mėgstu 
mišką, ypač lietuvišką - jis 
toks šviesus, jaukus, kiekviena 
pušis, kiekvienas medis nepa
kartojamos formos. Dar vai
kystėje pradėjusi piešti žoly
nus, jau nebegalėjau palikti 
spalvų pasaulio. Šie motyvai 
ir kartojasi mano paveiksluose. 

- Paveiksluose matome mo
teris - nuolatinį gyvybės, pa
slapties, meilės ir gerumo šalti
ni Ir todėl iš visos parodos išsi
skyrė vienas paveikslas. Pri
slopintų spalvų linijos, iš kurių 
išauga didžiulis medis, po jo 
lapija ir tarp šaknų - keturios 
vaikų galvelės, šypsenos. Tik 
kažkur pačioje paveikslo apa-

čioje nerimą kelianti raudona 
spalvinė dėmė. Laužo liepsna? 
[spėjimas, kad vaikystės nerū
pestingas džiaugsmas - neilga
amžis? 

- Šio paveikslo sumanymą 
padiktavo perskaityta kana
dietės gerai žinomos rašytojos 
M. Atwood knyga Hand
maid's Tale - skaudus mergai
čių likimas, jų asmenybės ir 
laisvės, orumo praradimas per 
prievartą. Norėjosi knygos su
keltą įspūdį paneigti paprastu 
laisvos būties ir vaikystės 
džiaugsmu, dar neužtemdytu 
skaudžios patirties, vienokios 
ar kitokios prievartos. 

- Jūsų kūrybinėje biografi
joje-pamokos tapybos studijo
se, pleneruose (tapyba atviroje 
gamtoje), pagalba įvairiems 
jaunimo projektams, tarp jų -
ir lietuviškiems, apdovanoji
mai už darbą su jaunimu, kele
tas asmeninių parodų. Augi
nant 4 dukras, nelengva surasti 
laiko sau.„. 

- Kol augo dukros, buvo 
tik didesni ar mažesni bandy
mai užsiimti savo tapyba. Bet 
visada jaučiau artimųjų para
mą. Dail. Snaigė Šileikienė 
noriai dalijosi savo patirtimi, 
esu dėkinga už padrąsinimą 
jai ir kitiems. Bet rimtesne ta
pyba galėjau užsiimti tik tada, 
kai paaugo pati jauniausioji. 
Dukroms vis mažiau bereikia 
kasdienės mamos globos, tad 
daugiau laiko lieka tapybai. 

- Jūs tapote aliejumi, ak
varele, akriliniais dažais. Šie 
paveikslai nutapyti mišriu būdu 
(mixed media), panaudojant 
koliažą. Tai sukuria tarsi tri-

matės erdvės iliuziją, labai sub
tilius šviesos ir spalvų atspindė
jimo efektus. Papasakokite, 
kaip kuriamas toks paveikslas. 

- Labiausiai mėgstu tapyti 
aliejiniais dažais, tačiau pasta
raisiais metais susidomėjau ir 
šiuo būdu. Tunka pačiai pa
ruošti paveikslo pagrindą. Ant 
akvarelei skirto kartono spe
cialiais dažais klijuojamas su
glamžytas japoniškas ryžių po
pierius ir paliekamas džiūti. 
Džiūvantis popierius pats su
formuoja gana keistą ir nie
kad iš anksto neįspėjamą pa
viršių. Pasirenku norimą spal
vą ir dažniausiai tapau abst
rakčią formą, palieku ir po 
kurio laiko grįžtu prie jos jau 
su konkrečiu sumanymu. O 
kartais taip ir palieku abst
raktų piešinį„. Dažai ir nely
gus paviršius neretai patys su
kuria kažkokią formą, aš jau 
negadinu jo savo sumanymu. 

- Šioje parodoje prie dau
gelio paveikslų matau etiketes 
su užrašu "Nupirkta". Ar ne 
gaila atsisveikinti su darbais, 
praleidus prie jų daug valandų, 
sudėjus į juos savo labai asme
niškus apmąstymus vaizdais ir 
spalvomis? 

- Iš pradžių tapiau sau, 
bet pasirodė, kad mano dar
bai gali būti įdomūs ir patikti 
kitiems - tai skatina kiekvieną 
dailininką kūrybiniam darbui. 
Žinoma, su kai kuriais paveiks
lais atsisveikinti nelengva, 
juos pasilieku sau. Bet iš tiesų 
gera žinoti, kad tavo kūryba 
reikalinga ir kitiems, kad dro
bėje ar popieriuje spalvomis 
kuriamas pasaulio atspindys 
domina ir kitus ... 

Ačiū už pokalbi 
Kalbėjosi S. Katkauskaitė 

KD stov~ atmintie, po mano langu 
Su bąlančių rugių šviesia vilnim? Regėjimas Kur bekils~ žmogau? 'IQs viliojantis 

takas-
Turbūt žinai - man PANENUPIAI* Jau pražydo širdy ir rugia~ ir aguonos, 

O atmintis vis po langais dar stov~ 
Kalba vaikystės medžių ošimu. 

brangūs, 

Tik niekada nebus jau su manim. 

Atminimų lietum nuprausti. 
Tas regėjimas glosto ir varpom, ir žiedu, 
Net pasiekti bandai - taip arti. 

1ik jaunystės dienų atspindys, 
Kai lietaus išprausti, lyg iš naujo užgimę, 
Matėm šviečia ir mils ateitis. 

Kaimo troba - lyg nuostabi šventovė, 
Kur dar galėtų būti taip ramu? 

Jau nelakstys saulės zuikučiai sienom, 
Ir voras tinklo nenumegz kertėj ... 
O kaip kvepėjo vakarinis pienas 
Arba šilta duonos rupios riekė! .. 

Gal lėkt drugiu? Takai seniai suarti, 
Ir artimieji atgulė kapuos, 
Nerasiu šulinio ir kiemo vartų, 
Tik atminimui iš pagarbos lenkiuos. 

• PANENUPIAI - mano gimtasis kaimas 
Šakių rajone, jau be gyventojų. 

v 

O žina~ kad tas vasaros kvepiantis 
laukas 

Čia, mieste, po langais neateis. 
Tik vaivorylcštės spalvos spindėjimu 

žav~ 
Tartum kviečia pakilt kaip kadais. 

J. MARCINKEVIČIENĖ, Šakiai 

• Mums lietuviams šiandieną sava spau
da yra reikšmingiausias religinis ir tautinis 
bastionas. 

(BERNARDAS BRAZDŽIONIS) 

Sakių bibliotekai - 70 metų 

Iš k.: bibiotekos vedėjai Reginai Ūsienei apdovanojimą įteikia kultūros istorikas Albinas Vaičiūnas; Sakių biblioteka 

Neseniai Šakių viešoji biblioteka paminėjo jos įsikūrimo 70-metj, pavadi
nusi šventę "Pradžia amžino". Iš tiesų nieko nėra amžinesnio už knygų lobius, 
o jų Šakių bibliotekoje gana daug, todėl ir skaitytojų kasmet per 3000. Prie 
knygų lobyno vaŲ:o sumani, entuziazmo pilna, niekada nenuilstanti bibliotekos 
vedėja Regina Usienė, turinti darnų bibliotekos darbuotojų kolektyvą. Į 
renginius nuolat pasikviečianti žymių Lietuvos žmonių. 70-mečio jubiliejaus 

renginyje pranešimus skaitė Kultūros ministerijos specialistė Ramunė Petu
chovaitė, Nacionalinės Vilniaus M. Mažvydo bibliotekos direktorius Vytautas 
Gudaitis ir VIiniaus universiteto prof. Domas Kaunas. Buvo laikas, kai biblio
teka buvo ~ikūrusi dviejuose mažuose kambariuose. 

Dabar Šakių biblioteka - miesto puošmena, šviečianti prabangiais rūmais. 
V. Pačkauskas 



Lietuvių tautinių šokių grupės "Atžalynas" jaunimas Dainų ir šokių šventėje Lietuvoje 

Lietuvių kalba šiandien 
VIKTORAS ALEKNA 

Visi mokytesni žmonės 
žino, kad lietuvių kalba šian
dien yra vienintelė gyva in
doeuropiečių kalba. Indoeu
ropiečių kalba turi turtingą 
sanskrito, graikų, lotynų kal
bų lobį - indų, romanų, ger
manų, slavų iJ aisčių arba 
baltų kalbas. Sios visos da
bartinės gyvos kalbos yra la
bai nutolusios nuo senųjų 
šaltinių, tik lietuvių, taip pat 
ir latvių kalba savo šaknyse 
indoeuropietiškos kalbos te
bėra artimos su senosiomis 
sanskrito, graikų ir lotynų 
kalbomis. 

Tai gerai žino viso pa
saulio kalbininkai, taip pat ir 
lietuvių kalbininkai. Taip pat 
žinoma, kad buvusias aisčių 
kalbas - prūsų ir kuršių kal
bas "suvalgė" vokiečių kalba, 
latvių kalbą ilgus šimtmečius 
"valgė" vokiečių ir rusų kal
bos, o lietuvių kalbą taip pat 
ilgus šimtmečius "valgė" ru
sų ir lenkų kalbos. Rusai ry
tinius lietuvių gyvenamus 
plotus pavertė nauja slavų 
kalba - gudų kalba, o lenkai 
"suvalgė" plačius pietinius ir 
pietrytinius lietuvių plotus. 
Lenkai ir dabar vis dar tebe
kandžioj a pietinius lietuvių 
plotus, ir su liūdesiu galima 
padejuoti, kad ir patys lietu
viai, turėdami savo valstybę 
ir savo valstybinę kalbą, daž
nai gerai mokėdami ir savo 
gimtąją lietuvių kalbą, ne 
vienetais, o šimtais ir tūks
tančiais be pinigų parsiduo
da savo plėšriems kaimy
nams. 

Štai kad ir 1940-1990 m. 
rusiška sovietų okupacija, į 
Lietuvą atnešusi ne tik so
vietinį marksizmą, bet ir rusų 
kalbą, per penkiasdešimt 
metų darė tokią stiprią įtaką, 
kad pralenkė ir 120 metų 

caro Rusijos okupaciją, oru
siški keiksmažodžiai lietuvių 
liežuvį taip apžiojo, kad šian
dien net ir kai kurie lietuvių 
rašytojai rusiškas blevyzgas 
ir keiksmažodžius prageda 
vartoti savo kūryboje. Sian
dien net Lietuvių rašytojų 
sąjungos leidykla pradeda 
leisti kai kurių lietuvių rašy
tojų kūrybos knygas su rusiš
komis blevyzgomis ir keiks
mažodžiais. 

Apie tai prakalbq viešai 
ir kai kurie rašytojai. Sių me
tų birželio 11 d. Vilniuje ra
šytojų klube įvyko renginys 
tema "Barbarizmai, žargo
nas ir keiksmažodžiai šiuo
laikinių lietuvių rašytojų kū
ryboje". Renginyje dalyvavo 
Valstybinės kalbos inspekci
jos viršininkas Donatas Sma
linskas, bent penkios lietu
vių kalbos žinovės specialis
tės, būrys rašytojų bei klau
sytojų, ir iš kai kurių jų pa
stabų buvo girdėti, kad jie 
nepritarė lietuvių kalbos nio
kojimui. 

Apie lietuvių kalbos nio
kojimą būtų galima ~albėti 
daug. Ir Kunčiaus ar Slepiko 
pareiškimai, kad jie turį teisę 
kalbėti ir žargonu ar net ble
vyzgomis, daug klausytojų 
tik nuliūdino. Pasipiktinimo 
niekas nepasakė, o viena kal
bininkė net pareiškė, kad ra
šytojui nesipriešintų, jeigu 
tas jo kūrinys, nors ir su ble
vyzg9mis, yra meniškas. 

Siuolaikiniam menui, 
pasak ne tik kai kurių šio 
renginio kalbėtojų, bet ir 
meno žurnaluose, laikraš
čiuose skelbtų straipsnių tei
ginių, viskas galima. Laisvė 
kurti šiandien svarbesnė ne 
tik širdžiai ir protui, kiek 
rankoms ar kojoms ir kitoms 
kūno dalims. Viskas - me
nas, kas girdima, matoma ar 

užčiuopiama. O iš tikrųjų šis 
renginys ir buvo skirtas ne 
tiek pačios lietuvių kalbos 
taisyklingumui ar gražumui, 
kiek kai kurių rašytojų sko
niui. Apie kitų menų šiandie
ninį nuosmukį kalbėti per 
sunku. Vis dėlto buvo numa
tyta svarstyti ne tiek paties 
kūrinio grožį ar bjaurį, kiek 
žodinio kūrinio raišką, tos 
raiškos žodyną. 

Manau, kad barbarizmų, 
žargono ar keiksmažodžių 
vartojimo aptarimas šiuolai
kinėje lietuvių literatūroje 
nepavyko. Galbūt todėl, kad 
šiandien apskritai nėra laik
raščių ar žurnalų, kurie galė
tų pasakyti, jog jie išsamiai 
aptaria šiuolaikinę literatū
rą. Vieni grožinės raštijos 
aptarėjai jau pavargo, kai 
kas ir mirę, o jaunesnioji žo
džio meno aptarėjų karta ne 
tik nepajėgi, bet ir neaprė
pianti: dabar grožinės žodi
nės kūrybos pluoštai skelbia
mi ne metais, o metų laikais, 
mėnesiais, savaitėmis ar net 
dienomis. Kas aprėps viską 
bent pamatyti?! Dabar net 
įvardinti visus kūrinius kny
gas spaudai trūksta ploto. O 
pavyzdžiui stori dienraščiai 
ir visai nekalba apie meną, 
taigi ir apie žodžio meną, nes 
jie daugiausia dėmesio skiria 
prekių reklamai ir sportui. 

Sportas! Kadaise net 
operoje dainavo: Vien tik 
auksas valdo mus! O šian
dien sportui atiduotas ir auk
sas. Tik prisiminkime, kad 
vien Graikija 2004 m. pasau
lio olimpiadai atidavė aštuo
nis bilijonus aukso. O kiek 
pridėjo kitos viso pasaulio 
šalys! Ar nors kiek aukso ski
riame šiandieninei lietuvių 
kalbai? Atsakymo tektų ieš
koti kitame rašinyje ir remtis 
kitais šaltiniais. 

============:~,ATSIŲSTA PAMINĖTl11----------

BALTARAGIO MALŪNAS IR JO BYLA. 
Pirmoji Kazio Borutos Baltaragio malūno redak
cija. Straipsnis, skirtas kūrinio istorijai. Doku
mentinė ir literatūrinė medžiaga. Leidėjas -
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas (An
takalnio g. 6 LT-1038 Vilnius) Vilnius, 356 psl. 
Redaktorė Donata Linčiuvienė. Parengė hum. 
m. dr. Dalia Striogaitė. 

Arūnas Streikus, DIPLOMATAS STASYS 

ANTANAS BAČKIS. Redaktorė Rima Dulkinie
nė. Tiražas 1000 egz. Leidėjas - Lietuvos gyvento
jų genocido ir rezistencijos tyrimo centras (Didžioji 
g. 17 /1, LT-01128) Vilnius, 2007 m., 292 psl. 

Benjaminas Kondratas, KŪRĖJŲ PĖDSA
KAIS. Užnemunė. Trečioji knyga. Dailininkė Bi
rutė Matijošaitytė. Redagavo ir išleido autorius. 
(Architektų g. 88-3, Vilnius 04107) Vilnius 2006, 
252 psl. 
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li1 KULTURINEJE VEIKLOJE 
Zarasų ežero didžiojoje 

saloje rugpjūčio 24-26 d.d. 
įvyko dešimtasis baltiškos 
kultūros, postfolkloro ir al
ternatyvios muzikos festi
valis "Mėnuo Juodaragis". 
Prieš tai šis festivalis buvo 
apkeliavęs Molėtų apylin
kes, Sudeikius ir Kernavę. 
Zaraso ežero sala, pasak vie
no iš festivalio organizatorių 
Ugniaus Liogės, idealiai tin
ka renginio idėjoms ir turtin
gai programai: "Tai turizmo 
industrijos dar nesugadinta 
vieta, ošia seni ąžuolai, ap
link tyvuliuoja vanduo; čia 
skambės autentiškas folklo
ras, rokas, elektronika ir kita 
kūryba, kurioje susidurs et
ninės tradicijos ir šiuolaiki
nė muzika, skirtingus atlikė
jus festivalyje vienys pagarba 
pirmapradei savo tautos kil
mei". 

Muzikantai grojo dviejo
se festivalio scenose. Be Lie
tuvos alternatyvios scenos 
atstovų, festivalyje grojo at
likėjai iš D. Britanijos, Aust
rijos, Rusijos, Latvijos, Veng
rijos ir Bulgarijos. Be muzi
kos čia netrūko ir kitų pra
mogų: buvo demonstruoja
mi vaidybiniai, dokumenti
niai ir animaciniai filmai, vy
ko misterijos, dirbo moko
mieji amatų būreliai, buvo 
vakaronės, žiūrovų ir muzi
kantų futbolo žaidynės, prog
rama vaikams, klubas "Ka
rionys" kvietė į žaidimus ir 
senovės„ karybos demonst
racijas. Zolininkė Adelė spe
cialiai "Juodaragiui" išvirė 
"ypatingų savybių turinčią 
arbatą su mistiška juodąja 
šaknele", o apie gydomąsias 
augalų savybes, žolininkystę 
ir kitus senuosius amatus bu
vo galima sužinoti festivalio 
amatų miestelyje. 

"Lietuvos instituto" ini
ciatyva buvo susuktas šešių 
minučių filmukas anglų kal
ba apie Lietuvą. "Filmų era" 
studijoje sukurtą filmuką 
režisavo Linas Augutis, vai
dino Gyčio Ivanausko teatro 
aktoriai. Siužetas-pasakoji
mas apie parašiutu nusilei
dusį, nedaug apie Lietuvą 
žinantį užsienietį, kuris at
randa Lietuvą ir susipažįsta 
su lietuvių būdu. Nuotaikin
gai, kartais su autoironijos 
atspalviu atskleidžiamos lie
tuviškos savybės ir ypatu
mai: negalime pasigirti pop
žvaigždėmis ar dideliu gims
tamumu, bet didžiuojamės, 
kad daugiausia Europoje 
kalbame nešiojamais telefo
nais ir turime puikų teatrą. 
Keliautojas žavisi Lietuvos 
gamta, lengvu pajūrio smė
liu, sužino apie lietuvių darbš
tumą, meilę krepšiniui. Visa 
tai filme stebima užsieniečio 
akimis, nekuriant jokių iš
ankstinių standartų. Filmą 
žadama rodyti įvairių tarp
tautinių renginių metu bei 
išplatinti Lietuvos diplomati
nėms atstovybėms. 

Ant Apuolės piliakalnio 
rugpjūčio 25-26 d.d. buvo 
jau ketvirtą kartą surengta 
Baltijos pajūryje gyvenusių 
senovės genčių karybos ir 
amatų šventė "Apuolė 854" 

(rašytiniuose šaltiniuose Ap
uolės piliakalnis, 12 km į ry
tų pusę nuo Skuodo, pirmą 
kartą buvo minimas 854 m.). 
IX š. karybą, amatus bei ar
chajišką muziką pristatė 
apie 200 dalyvių iš Lietuvos, 
Lenkijos, J,,-atvijos, Estijos ir 
Gudijos. Ziūrovai pamatė 
vikingų ir kuršių kovas, seno
vės karių varžybas, galėjo 
dalyvauti senoviniuose žai
dimuose bei stebėti šauniau
sios kuršės rinkimus. Rengi
nyje koncertavo folkloro an
sambliai, skambėjo kanklių, 
dūdmaišių, archajiškų būg
nų, latviško styginio instru
mento digos muzika. Vidur
amžių miestelyje buvo kala
mi ginklai, gaminami baldai, 
vejamos juostos, audžiama, 
siuvami drabužiai, žiedžiami 
puodai. Šiais metais žiūrovų 
laukė ir šventės staigmena -
buvo uždegta šventoji pilia
kalnio ugnis. Buvo pasirū
pinta ir svečių poilsiu - jie 
galėjo įsikurti palapinių 
miestelyje šalia pili~kalnio. 

Tarptautinis P. Caikovs
kio konkursas Maskvoje šiais 
metais buvo skiriamas maest
ro Mstislav Rostropovičiaus 
atminimui. Jis iki pat savo 
mirties, š.m. balandžio 27 d., 
buvo šio konkurso organiza
sinio komiteto pirmininkas. 
Siais metais konkurse daly
vavo per 200 muzikantų -
dainininkų, smuikininkų, vio
lončelininkų, pianistų- iš vi
so pasaulio. Vienoje iš pen
kių šio konkursojury komisi
joje, kuri vertino vokalistų 
pasirodymą, dirbo ir prof. 
Virgilijus Noreika, o violon
čelininkų konkurso jury ko
misijoje dirbo iš Lietuvos ki
lęs violončelininkas ir peda
gogas Davidas Geringas, 
šiuo metų gyvenantis Vokie
tijoje. P. Caikovskio konkur
sas rengiamas nuo 1958 me
tų. Vieni pirmųjų šio kon
kurso laureatų yra tapę daini
ninkas Vaclovas Daunoras ir 
violončelininkas Davidas Ge
ringas. 

Paryžiaus priemiestyje 
Rueil Malmaison vykusiame 
tarptautiniame "EuroJ azz" 
festivalyje dalyvavusi lietu
vių grupė "DixXband" iš 
Kauno laimėjo net du prizus. 
Prieš penkerius metus su
burta grupė, kuriai vadovau
ja trimitininkas Raimundas 
Arnašius, ne tik sulaukė ver
tinimo komisijos pripažini
mo, kad jų atlikta Europos 
himno interpretacija buvo 
geriausia, bet ir užkariavo 
Prancūzijos publikos simpa
tijas - lietuviai buvo išrinkti 
labiausiai laukiama festiva
lio grupė ir apdovanoti pub
likos prizu. Festivalio kon
kursinėje programoje var
žėsi New Orleans tipo džia
zą atliekančios grupės iš 16 
valstybių. Prancūzijos publi
kos dėmesį laimėjusi "Dix 
Xband" buvo pastebėta ir 
kitų valstybių atstovų ir su
laukė pasiūlymų dalyvauti 
kituose Europos džiazo fes
tivaliuose. Į 2008 m. grupės 
koncertinį maršrutą jau 
įtraukta Portugalija ir Vokie
tija. GK 
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KASOS VALANDOS: plnnad., llllb'ad. ~ lr'M!lad. nuo 9 Y.r. Iki 3.30 Y.p.p.; 
kal.vlrtad. Ir penklad. nuo 9 Y.r. Iki 8 Y.v.; lallad. nuo 9 v.r. Iki 1 Y.p.p.; 
sakmad. nuo 8.30 Y.r. Iki 12.45 Y.p.p. 
ANAPILYJE: antrad. 000 9 v.r. Iki 3.30 Y.p.p.; lralvlrtlld. nuo 1 Y.p.p. Iki 
B Y.Y. Ir panklad. nuo 11 v.r. Iki & V.'l«.i sakmad. nuo 9 Y.r. Iki 12.30 Y.p.p. 

AKTYVAI ger 75 miliiOnus dolerių 

MOKA UŽ: IMAUŽ: 
90-179 d. tarm. lnd ••••••••• .2.50% Asmanln88 paskolas 
180-364 d. term. lnd ••..•... .2.75% nuo .••.•...•. 7.25% 
1 metų term. lnd611ua •••••••• 3.35% 
2 metų term. lnd611ua •••••••• 3.50% 
3 metų term. lnd611ua •..•...• 3.55% 
4 metų term. lnd611ua •••••••• 3.80% 
S melų term. lnd611ua •••••••• 3.70% 
1 metų "ceehebla" GIC ••.•.• 3.50% 
1 metų GIC-mel. palūk .••.•. A.10% 
2 melų GIC-mel. palūk •••••• A.10% 
3 metų GIC-met. palūk. . •.•. A.20% 
4 metų GIC-met. palūk .••.•. A.30% 
5 melų GIC-mel. palūk. • •.•. A.35% 
RRSP, RRIF "Varlable" ..•... .2.50% 
RRSP Ir RRIF-1 m.term.lnd •• A.50% 
FIFISP Ir FIFllF-2 m.term.lnd •• A.60% 
RRSP Ir RRIF-3 m.term.lnd. • A.65% 
RRSP Ir RRIF-4 m.term.lnd •• A.75% 
FIFISP Ir FIFllF-5 m.term.lnd. • A.65% 
'111upomųJų 81(Skaltų Iki ••.•.• 1.00% 
Kaad. pal. ~klų ųak. Iki .•.• 1.00% 
Amerikos dol. kasd. pal. 

taupymo 81Įlk. ••••••• .2.00% 

Sutarties paskolas 
nuo .••.•...•. 7 .25% 

Naklln. turto paskolas: 
Su nakelelamu 
nuoilmelu 
1 metų •••••••• 5.80% 
2 melų •••••••• 5.95% 
3 metų •••.•.•• 8.15% 
4 metų •••••••• 8.25% 
Smelų •••••••• 6.40% 

Su kel~lamu 
nuoilmelu 
1, 2, 3 metų •••• 8.25% 

Duodlllll8 CMHC 
apdraustas neldlno/amo 
rurto paalcolaa 

Amerikos dol. GIC 1 metų Duodame lronHm:lnn 
term. lnd. • •••••••••• A.50% nek11noJamO turk> pulcolaa 

KELIAUJANT l EUROPĄ NEUŽMIFIŠKrTE ISIGYTI 

AMEX EURO ČEKIŲ 
NAUDOKITĖS "INTERAC-PLus· KORTELE 

Mūsų tikslas - ne pelnas, bet sąflnlngas patarnavimas 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.rpcul.com 

DEŠIMT STIPENDIJŲ STUDENTAMS, 
KURIAS GAUS 

STUDENTAI· 

KOOPERATYVO NARIAI 
PRAŠOME /TEIKTI PRAŠYMUS 

IKI RUGSĖJO 30 D. 
Prašymo anketą rasite www.rpul.com 

/vertinant prašymus bus atsižvelgta į mokslo pasiekimus 
ir studento dalyvavimą bendruomenėje 

PRISIKĖLIMO KREDITO KOOPERATYVAS 

@RTODONTĖ 
Dr. Skaistė Našlėnaitė 
D.D.S„ M .Sc„ Ortho. Dip„ FRCD (C) 

Royal York Orthodontics 
3029 Bloor Street West 

(prie naujos 'PA RAMOS') 

Torooto ON, M8W l CS 
Tel. (416) 207-0885 

Kviečiame mažus ir d idelius! 

pirkimo ir pardavimo atstovė 

Ruošiatės pirkti namą? Kleipkitės, nenusivilsite. 
Turite sunkumų gauti paskolą? Kreipkitės, padėsime. 

TEL: 905-737-0033 416-803-9133 (neš.) 
FAX: 905-737-3132 el.paštas: !aimasb.@yahoo.ca 

·1ndependeoUy ONned and Operaled. REALTO~ 
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Sešiasdešimt metų Kanadoje 
D.N. BALTRUKONIS 

lęsinys iš 36 nr. 

Pasibaigus mūsų įsiparei
gojimo dirbti miškuose laikui, 
pasklidome pilni naujų vilčių 
po Kanados didmiesčius - Tu
rontą ir Montrealį, ieškodami 
naujų mums lengvesnių dar
bų. Ne vienas, remiamas atvy
kusių iš Vokietijos šeimos na
rių, siekė aukštojo išsilavini
mo McGill ir Universite de 
Montreal, ypač tie, kurie jau 
buvo studijavę Lietuvoje. Kiti 
įsidarbino siuvyklose, CANA
DAIR lėktuvų įmonėje, naf
tos rafinerijose, metalo fabri
kuose. Ne vienas metėsi į ne
kilnojamojo turto verslą (sta
tybas, prekybas, investicijas ir 
draudimą). Prasidėjo naujų 
šeimų kūrimas. Jauni Lietu
vos ąžuolaičiai jungėsi su lie
tuviškomis iš Vokietijos atvy
kusiomis ar čia užaugusiomis 
liepaitėmis. 

Tui taip prigijo ir giliai 
šaknis suleido į svetingą Ka
nados žemę įvairių negandų 
iš Tėvynės išrauti lietuviški 
ąžuolai ir liepos. Beje, ne visi 
iš mūsų ar kitų darbo grupių 
apsistojo Toronto ar Mont
realio didmiesčiuose. Nema
žai jų patraukė į Vakarų Ka
nados provincijas - Albertą ir 
Britų Kolumbiją ar kitus pra
monės centrus. 

Lietuvybės suklestėjimas 

Be jau čia suminėtų įvairius 
įsipareigojimus miškuose, ka
syklose bei kitur atlikusiųjų 
lietuvaičių, Montrealin, Tu
rontan pradėjo atvykti vyres
niojo amžiaus Vokietijon iš 
Lietuvos pasitraukusių: rašy
tojų, žurnalistų, muzikų, ope
ros solistų, politikos veikėjų, 
medikų ir kitų mokslo žmo
nių. Iš apie 60,000 iš Lietuvos 
pasitraukusių ar kitaip karo 
išblokštųjų žmonių apie 20,-
000 jų apsigyveno Kanadoje. 

Montrealy apsistojo Lie
tuvos žinių redaktorius Jonas 
Kardelis su žmona, operos so
liste Elzbieta. J. Kardelis ne
trukus perėmė laikraščio Ne
priklausoma Lietuva redaga
vimą, įsteigė akcinę bendrovę 
jo leidybai. Laikraštis įgavo 
visai kitokią formą ir nuolat 

Miško darbuose Long Lac, ON 

tobulėjo. Turonte buvo įsteig
tas visiškai naujas katalikišk.os 
minties laikraštis - Tėviškės 
žiburiai, kuris tebegyvuoja ir 
nūnai. 

Nuolat atvykstant iš Va
.karų Europos vis naujiems lie
tuviams, Montrealy ir Turonte 
jų skaičius sparčiai augo. At
sirado reikalas steigti naujas 
parapijas. Montrealy buvo 
įsteigta Aušros Vartų parapi
ja, o Turonte net trys. Mont
realis tik gali pasididžiuoti sa
vo vyriausia Kanadoje - Šv. 
Kazimiero parapija, kurios 
100-jį jubiliejų švenčiam šiais 
metais. Turonto naujieji lietu
viai nusprendė ir įsigijo naują 
lietuviškos veiklos centrą -
Lietuvių Namus, kuriuose yra 
koncertų salės su valgyklomis, 
kur randa pastogę įvairios or
ganizacijos. Montrealis jau 
turėjo ankstesnių lietuvių 
įsteigtą IDK Vytauto "nepri
gulimą" klubą, kuris, deja, jau 
seniai užsidarė ... Šiame klube 
buvo koncertų salė, kur nau
jieji ateiviai "dypukai" su ope
ros soliste Elzbieta Kardelie
ne įkūrė naują chorą. Čia bu
vo sudarytas ir pirmasis Mont
realio vyrų oktetas, kuriame 
ir man pačiam teko dainuoti. 
Beje, iš tų 8 dainininkų, tik aš 
vienas tebedainuaju. Visi kiti 
- jau amžinybėje. Siame klube 
nuolat vykdavo intrigos tarp 
naujųjų ateivių ir senųjų ko
munistuojančių imigrantų. 
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Jei norite pirkti ar parduoti 

namą, ar gauti informacijų, 

prašau man paskambinti. 

Prižadu mielai ir sąžiningai 

patarnauti. 

L ina Kuliavienė 

2320 Bloor Street West 
Toronto, Ontario M6S 1 P2 

Tel. (416) 762-8255 Fax. (416) 762-8853 

J 

Ntr. D.N. Baltrukonio 

Dėl šių intrigų ir lietuviško
sios veiklos centrui nukrypus į 
vakarinę Montrealio pusę, 
kur jsisteigė naujoji Aušros 
Vartų parapija su Nepriklau
somos Lietuvos būstine, DLK 
Vytauto klubas neteko savo 
reikšmės ir likvidavosi. 

Maždaug 40 metų Mont
realy tęsėsi intensyvi lietuviš
ka veikla. Poeto Henriko Na
gio ir kitų akademikų inicia
tyva buvo įsteigtas Akademi
nis sambūris, skyręs kasmet 
premijas iškiliausiems lietu
vių rašytojams išeivijoje. Čia 
muz. Zigmo Lapino pastango
mis buvo suorganizuotas liau
dies instrumentų orkestras su 
tautinių šokių ansambliu 
"Gintaras", daugelį metų gar
sinęs Montrealį savo koncer
tais įvairiuose lietuviškuose 
telkiniuose. Buvęs didis Mont
realio lietuvių choras su 
Montrealio vyrų oktetu, ap
lankę su koncertais daugumą 
lietuviškų telkinių Kanadoj e, 
JAV ir net Lietuvoje 1991 m. 
Lietuvos krikšto 600-jų proga 
1987 m. čia buvo sukurta vie
nintelė kantata Kryžių ir Rū
pintojėlių Lietuva, kuriai lib
retą parašė jau prieš dešimtį 
metų miręs poetas H. Nagys ir 
muziką sukūrė jaunas, Mont
realy gimęs kompozitorius 
Aleksandras Stankevičius. 

Nukelta i 11-tą psl. 

"Jūsų nekilnojamo turlo 
aptarnavimas nuo L981" 

PIR KIMAS ir PAR DAV IMAS 
PATIKIMOSE RANKOSE! 
Dėl nuosavybės įterlinimo skambinkite 

( 416) 236-6000 
Sutton Group-Assurance Realty Inc. 



Mokiniai, tapę kareiviais 
Žemės ūkio mokykla, Vepriai, Pilies g., Ukmergės apskr., Lietuva 

Apie 30 mokinių įstojo į Plechavičiaus 
Vietinę rinktinę 1944 m. apie kovo mėnesį. 
Man būnant antroje kuopoje, antrame skyriu
je, po apmokymo Ukmergėje mus išgabeno į 
Gudiją netoli Krekės. Kovo 25/1/22 užrašė, 
kad aš jau esu "Luftwaffe". Aš noriu aprašyti, 
kas įvyko, kol mus nuvežė į Oldenburg, Vokie
tijoje. 

Mus vedė į devintą fortą, kur buvo krūmų 
ir mažas upelis, po tris rikiuotėje, viena 
moteris metė siuntinį į mus, kurį aš pagavau, 
taigi jis jau yra mano! Patalpoje aš prapjoviau 
tą kepalą ir viduryje radau reples vielai pjauti. 
Mus patalpino, ir aš turėjau ketvirtą lovą, bet 
su dviem lietuviukais išėjom vielų pjauti, kai 
sutemo. 

Paskutinė diena buvo labai įtempta, nes 
praėjusią naktį man teko stovėti sargyboje ir 
tą naktį aš turėjau iššauti, nes sargybą ėjau 
prie apkasų, ir mane kažkas norėjo nuginkluo
ti, o gal nužudyti. Taigi visa miestelio įgula bu
vo užaliarmuota. 

Išaušus dienai, mes išėjome sutikti pik. 
Vidugirio, kuris neatvyko. Po to vokiečiai mus 
areštavo ir į sunkvežimius sugrūdo. Ašme
noje per languose stovinčius lietuvius sužino
jome, jog mes būsime nuginkluoti. Tai ir buvo 
padaryta. Vežė į Kauną, pakeliui Antanas 
Markūnas kvietė mane eiti išgerti vandens, 
bet aš buvau labai išvargęs, taigi, atsisakiau, o 
jis išgėręs pabėgo, nes ten buvo krūmų. 

Ten buvo trys linijos tų vielų, nors šviesos 
ir nebuvo, bet kareiviai vaikščiojo aplink. Tie 
du vyrukai perpjovė visas vielas ir atėjo manęs 
prižadinti, bet tas jiems nepavyko, mat, aš 
norėjau tik miegoti. Man papasakojo apie tai 
kiti čia likę. Taigi man pavyko išgelbėti keturis 
žmones nors ir trumpam laikui. Du išgelbė
jau; mat mūsų vagone nebuvo sargybos, taigi, 
du Veprių Žemės ūkio mokyklos mokiniai, 
kurie buvo vagone su manim, pirmų metų 
mokiniai, iššoko su pagalba, bet vokiečių kari
ninkas prisistatė ar vyresnio amžiaus vyriškis 
(turbūt jis spėjo, kad puskarininkis ar viršila) 
ir su pistolietu jam grasino, jo nenušovė, bet 
grasino. Atbert Stephen Ives, 

Atvykusius į Kauną mus išmaudė. Ten aš 
klausiau lietuvaitės, kuri ten dirbo, ar mus 
šaudys. Ji juokėsi ir atsakė, kad ne! 

34 Westfleigh Cort Bungalow, 2 Nightingale 
LaneWanstead, London E11-2xA, 

United Kingdom 

v 

Sešiasdešimt ... 
Atkelta iš 1 O-to psl. 

Tarp dar daugelio kitų pa
siekimų lietuvybės puoselėji
mo baruose, ypač minėtinos 
yra Kanados lietuvių dienos, 
daugelį metų rengtos kasmet 
Ontario ir Kvebeko provinci
jose: Toronte, Montrealy, Ha
miltone, Londone, St. Catha
rines. Ir taip kartodavosi eilės 
tvarka, kol pagaliau iškrito 
Montrealis bei vienas po kito 
ir kiti Ontario lietuvių tel
kiniai dėl nuolatinio telkinių 
(ypač Montrealy) mažėjimo, 
vadovaujančių žmonių išvyki
mo ar mirties. Taipgi labai nei
giamai atsiliepė Montrealio 
naujosios kartos išvykimai į 
kitus Kanados ar JAV kraš
tus. O kiti paprasčiausiai pra
dingsta tarp kitataučių. 

Su mus aplankiusiu kun. St. Knibiu, SJ, 1948 m. pavasarį 
Ntr. D.N. Baltrukonio 

Tai buvo laikai, kai kas
met į kurį nors Kanados lietu
vių telkinį spalio mėn. Padė
kos dienos savaitgalį suplauk
davo, suvažiuodavo lietuviai 
iš įvairių Kanados bei JAV vie
tovių, kad pasiklausytų solistų 
ir jungtinių chorų dainavimų, 
pasižiūrėtų masinių tautinių 
šokių spektaklių ir viską už
baigtų didžiuliu pokyliu-ba
liumi. Pasisvečiavę su gimi
nėmis, senais bičiuliais, išvyk
davo namolei laukti vėl kitų 
metų Lietuvių dienų, jau vėl 
kitame telkiny. 

Deja, tie renginiai jau se
nokai nesikartoja. Lyg kino 
ekrane, tik atminty kartojasi 
tos didingos, neužmirštamos 
Dienos Montrealyje, Toronte, 
Hamiltone ir t. t. Reikia pa-

brėžti, jog toks didingas lietu
vybės pasireiškimas Kanadoje 
yra fenomenas ir vargiai ar 
vėl kada nors pasikartos. 

Mūsų, 1947 ir sekančių 
metų masinės imigracinės 
bangos savo lietuvybės puose
lėjimo pareigas atliko visu 
100%. Dabar jie gali jaura
miai ilsėtis Anapily ar kitur 
Kanadoj. O mes, dar tebetę
siantys šią žemišką kelionę, 
galime tik visa tai jaunosioms 
kartoms, ypač toms, neseniai 
iš Lietuvos atvykusioms, per
teikti, papasakoti, kokie pasi
šventę lietuviai patriotai gy
veno, dirbo, statė, kūrė, orga
nizavo anais nelengvais lai
kais. SIC TRANSIT GLO
RIA MUNDI, - kaip saky
davo romėnai. 

Lituanistinės mokyklos 
Užbaigiant šį atsiminimų 

pluoštą, yra būtina bent trum-

DR. STASYS DUBICKAS 
DANTŲ GYDYTOJAS 

398 Guel1Ph Line, Burlington 
(tarp QEW ir Lakeshore Rd.) 
Privati AUTO-AIKŠTĖ ("parking") 

(905) 333-5553 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

TAIP PAT PRllMA PACIENTUS TORONTE - 2373 BLOOR ST.W. 

pai peržvelgti lituanistinių mo
kyklų veiklą Montrealy. Prieš 
daugiau kaip 55 m. Montrealy 
pradėjusi savo darbą Lituanis
tinė mokykla ir toliau darbuo
jasi lietuvybės baruose. Jau čia 
gimusios mokytojos pasišven
tusiai moko vis kitas mažylių 
kartas lietuviško žodžio bei ra
šybos pradmenų. 

Be savo tradicinių kalėdi
nių eglučių, kur mažyliai kas
met pasirodo su lietuviška dai
na ir poezija, muz. Aleksandro 
Stankės dėka jie buvo sėkmin
gai Uungti į suaugusiųjų Mont
realio lietuvių chorą. Savo dai
navimu jie pradžiugino ne tik 
Montrealio klausytojus, bet jie 
spėjo jau ir kitur pasirodyti 
(Klyvlande). Tai dar vienas ži
burėlis, ryškiai sužibęs, teikia 
naujos vilties, jog lietuvybės 
tęstinumas yra dar gajus ir ne
marus. (Pabaiga) 

PRENUMERATORIŲ 
DĖMESIUI 

Sekite savo prenumeratos 
baigimosi datą, kuri yra 
pažymėta ant laikraščio 

lipdės su jūsų adresu. Ne
laukite priminimo - laiku 
ją atnaujinkite. Tuo sutau
pysite administracijos lai
ką ir pašto išlaidas. 

2007.IX.11 Nr. 37 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 11 

LIETUVIŲ KREDITO KOOPERATYVAS 

PARAMA 
AKTYVAI per 150 milijonų dolerių 

MOKA UŽ: 
1.25% Taupomoji sąskaita 
iki 1.50% kasd. palūk. čekių sąsk. 
2.30% už 30-89 d. term. indėlius 
2.50% už 90-179 d. term. indėlius 
2.60% už 180-269 d. term. ind. 
2.80% už 270-364 d. term. ind. 
3.35% už 1 m. term. indėlius 
3.50% už 2 m. term. indėlius 
3.55% už 3 m. term. indėlius 
3.70% už 4 m. term. indėlius 
3.70% už 5 m. term. indėlius 
3.50% 1 m. ''Cashable'' GIC (min. $75,000) 
4.10% už 1 m. GIC invest. pažym. 
4.10% už 2 m. GIC invest. pažym. 
4.20% už 3 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 4 m. GIC invest. pažym. 
4.35% už 5 m. GIC invest. pažym. 
3.50% RRSP & RRIF (variable) 
4.50% RRSP & RRIF 1 m.term.ind. 
4.60% RRSP & RRIF 2 m.term.ind. 
4.65% RRSP & RRIF 3 m.term.ind. 
4.75% RRSP & RRIF 4 m.term.ind. 
4.85% RRSP & RRIF 5 m.term.ind. 
4.30% už JAV dolerių 1 metų GIC 
2.00% už JAV dol. kasd.pal.sąsk. 

IMAME: 
už asmenines paskolas 

nuo ......... 7.25% 
už nekilnojamo turto 
paskolas (mortgages) su 
- nekeičiamu nuošimčiu 

(fixed rate) 
1 metų ...... 5.80% 
2 metų ...... 6.10% 
3 metų ...... 6.30% 
4 metų ...... 6.50% 
5 metų ...... 6.40% 

- su keičiamu 
nuošimčiu ...... 6.25% 

DUODAME 
• asmenines paskolas 
• mortgičius iki 100% 
įkainoto turto 

• riboto kredito paskolas 
(Line of Credit) 

• komercinius mortgičius 

Nuošimčiai gali pasikeisti savaitės eigoje 

NEMOKAMI PATARNAVIMAI 
SĄSKAITŲ IŠLAIKYMAS • KREDITO IR DEBITO KORTELĖS 

ČEKIAI • PINIGINĖS PERLAIDOS (MONEY ORDERS) 
KELIONĖS ČEKIAI (TRAVELER'S CHEQUES) 

KANADOS, JAV DOL. IR EURAIS 

PASLAUGOS TEIKIAMOS INTERNETU! 
GALITE PATIKRINTI SAVO BALANSĄ AR APMOKĖTI SĄSKAITAS 

Elektroninis paštas: info@parama.ca 

KITOS PASLAUGOS 
KELIONIŲ APDRAUDA NARIAMS IR SVEČIAMS IŠ KITŲ KRAŠTŲ 
PERSIUNTIMAS PINIGŲ (WIRE TRANSFERS) Į LIETINĄ IR KITUR 

KASOS VALANDOS 
Pimad., a1rad. i'trečiad. R.IO 9 v.r. -3.30 v.p.p.; kelvi1ad. i' pendad. R.IO 9 v.r. - 8 WI. 

LN skyriuje - penktad. nuo 9 v.r. - 3.30 v.p.p.; 
Royal York skyriuje - šeštad. nuo 9 v.r. - 1 v.p.p. 

SKYRIAI: 
2975 Bloor St.W., Etobicoke ON MSX 1C1 Telefonas: 416 207-9239 
1573 Bloor St.W., Toronto ON M6P 1A6 Telefonas: 416 532-1149 

• 
APLANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPĮ: www.parama.ca 

1 ONTARIO LAND SURVEYOR 

TOMAS A. SENKUS, B.Sc., OLS , OLLI' 

40 Burrows Avenue,Toronto, Ontarlo M9B 4W7 
E-mai l: tomsenkus@rogers.com 

TEL: (416) 237-1893 

KOKIA MANO NAMO/ 
"CON DO" VERTĖ? 

Mielai ir sąžiningai padarysiu 
nemoką įvertinimą be jokių 

Jūsų Įsipareigojimų. 

SKAMBINK/TE TIESIOG 

TEODORUI 
STANULIUI, a„A. 

416-879-4937 

FAX: (416) 237-0426 

RE/MAX WE.ST REALTY Inc. Tel. 416 769-1616; 
namų 415„231„4937 
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9-0 SPORTAS 
v 

Zinios iš Lietuvos 
• Ričardas Berankis, 17-

metis Lietuvos tenisininkas 
tapo Kvebeke (Kanada) vyku
sio atvirojo Kanados jaunių 
teniso čempionato nugalėto
ju. Vaikinų vienetų varžybų 
baigmėje 17-ąją vietą pasaulio 
jaunių įvertinime užimantis 
lietuvis 6:1, 6:4 nugalėjo 18-
metį čilietį Guillermo Rivera
Aranguizą (18-oji pasaulio ra
ketė). 

Lietuvos tenisininkas Ričar
das Berankis Ntr. DELFI 

• Aukščiausi Lietuvos va
dovai Vilniuje atidengė šalia 
Siemens arenos pastatytą pir
mąją skulptūrą Lietuvos krep
šiniui. Krepšinio kamuolį lai
kančią ranką simbolizuojanti 
kompozicija buvo atidengta 
prieš paskutiniąsias Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės kont
rolines rungtynes, prieš išvyks
tant į Europos krepšinio čem
pionatą Ispanijoje. 

• Tarptautinės krepšinio 
federacijos (FIBA) paskelbta
me naujame vyrų krepšinio 
rinktinių įvertinime Lietuva 
su 470 įskaitinių taškų išsau
gojo penktąją vietą. 

• Lietuvai Europos krep
šinio pirmenybėse atstovaus 
gynėjai Šarūnas Jasikevičius, 
Giedrius Gustas, Rimantas 
Kaukėnas ir Ramūnas Šiš
kauskas, puolėjai Simas Ja
saitis, Linas Kleiza, Jonas Ma
čiulis, Paulius Jankūnas, Da
rius Songaila, Kšyštofas Lav
rinovičius bei vidurio puolėjai 
Darjušas Lavrinovičius ir Ro
bertas J avtokas. Komandos 
kapitonas - R. Šiškauskas. 
Komandą treniruoja vyriau
siasis treneris R. Butautas, 
treneriai Rimas Kurtinaitis, 
Robertas Kuncaitis, Virginijus 
Mikalauskas. Rinktinę masa
žuoja Juozas Petkevičius. 

• Osaka (Japonija) vyku
siame 11-ajame pasaulio leng
vosios atletikos čempionate, 
vyrų disko metimo baigmėje, 
trečiojo pasaulio čempionato 
titulo iš eilės ir 38 iš eilės lai
mėtų varžybų serijų siekęs 
Virgilijus Alekna geriausiu 
bandymu diską nusviedęs 
65.24 m tarp 12 atletų užėmė 
tik ketvirtąją vietą. Tose pa
čiose pasaulio pirmenybėse 
daugiakovininkei Austrai Sku
jytei taip pat nepavyko. Ji ko
vojo kęsdama kojos skausmą 
ir tikėjo Lietuvai parvežti 
medalį, bet kaip ir V. Aleknai 
nepavyko. 

• Lietuvos dviratininkas 
Vytautas Kaupas, atstovau
jantis Belgijos komandai "Jar
tazi-Promo Fashion", laimėjo 
Prancūzijoje vykusias 57-ąsias 
dviračių lenktynes "Grand 
Prix de Beuvry-La-Foret". VP 

NIKOLAS STAUSKAS 
(13 m. amžiaus), 

šią vasarą dalyvavęs žinomoj 
"Five Star" krepšininkų sto
vykloje, kuri kasmet vyksta 
Robert Morris universitete, 
Pittsburge. Per savaitę jis lai
mėjo pirmą vietą kamuolio į 
krepšį mėtyme, pataikęs 47 iš 
50 metimų. Jis buvo vieninte
lis kanadietis, patekęs į "All 
Star Game" - paskutinės die
nos baigmę. Nikolo komanda 
laimėjo, ir jis gavo trofėją kaip 

labiausiai pasižymėjęs žaidėjas, įmetęs 23 taškus. Nikolas yra 
Pauliaus ir Rūtos Stauskų sūnus, gyvena Mississaugoje, yra 
skautas ir "Aušros" sporto klubo narys. 

MARGUTIS Parcels 
4134 Dundas St. West, Toronto, ON. M8X l X3 Fax: (4 16) 233-3042 

Sekantis siuntimas LAIVU į Vilnių 

2007 m. rugsėjo 5 ir 19 d.d. 
*** 

Sekantis siuntimas LĖKTUVU į Vilnių 

2007 m. rugsėjo 5 ir 19 d.d 
Vi i paketai turi būti į mūsų pagr. ra "tinę 
PRISTATYTI iki NURODYTŲ DATŲ 

Tel: (416)233-4601 
s300* saoo* off or l parcel off 

* coupon i valid onl at' Marguti -Pysanka' head o 1ce. 

SKAUTU VEIKLA 1i---------
Draugovių stovykla ''Romuvoje 2007'' 

ps. GAILIUS SENKUS 

Šiais metais skautų vienetai iš Toronto ir 
Hamiltono padarė nemažą skautišką bandy
mą. Uždaros draugovių stovyklos turi seną is
toriją skautų tarpe jau nuo Baden-Powellio 
laikų. Jos ypatingai naudingos plėsti skauta
moksliui ir stiprinti skautų skilčių sistemai, 
kuri yra skautavimo pagrindas. 

Planavimas prasidėjo anksti pavasarį. Prie 
planavimo prisidėjo Kanados rajono vadas 
v.s. Romas Otto, Toronto Mindaugo draugo
vės patarėjas v.s. fil. Arūnas Dailydė bei To
ronto skautų draugininkas ps. Morkus Sun
gaila. Iš tėvų ūkvedžio pareigas ėjo Neil Sher
wood. Hamiltonui atstovavo ps. Gailius Sen
kus. Iš seserijos dalyvavo Toronto skaučių va
dovės ps. Vida Skilandžiūnienė, v.sk. Ramunė 
Jonušonytė, ps. Indrė Paškauskienė. 

Draugovių stovykloje "Šernų" skiltis. Iš. k.: 
Karolis Brazauskas, Jonas Blyskis, Petras 
Bartninkas, Matas Senkus, Kostas Paliulis, 
Kasparas Špokas 

Susidomėjimas tokia stovykla buvo nema
žas, o svarbiausia, kad patys skautai norėjo 
taip stovyklauti ir, kad ta stovykla gerai ir 
naudingai praeitų. Tikslas buvo ko daugiau 
patiems skautams daryti ir mokytis skilčių 
grupėmis. Skiltys kūrė savo pastovykles, statė 
savo suplanuotus pionerijos projektus, kurie 
buvo tikrai įspūdingi, ir vakarais turėjo savo 
skilčių laužus. 

Vyresnieji vadovai buvo tik patarėjai, kas
dienė stovyklos programa vyko skiltyse. Per ši
tą atsakomybių prisiėmimą skiltininkai įgyja 
daug patyrimo organizuoti laiką, planuoti vir
tuvę, užsiėmimus, o svarbiausia - vadovauti. 

Kasdien viena skiltis būdavo "budinti skil
tis". Jos uždavinys - prižiūrėti visą pastovyklę, 
gairę ir vėliavas pakelti/nuleisti, paruošti 
maistą, vykdyti inspekciją ir t.t. Budinčios skil
ties skiltininkas tą dieną nešiodavo skautišką 
"fetrą", kurią perduodavo kitai skilčiai per vė
liavų nuleidimą. 

Skiltininkais stovyklos metu buvo "Lapinų" 
-:; psk. Matasv Sungaila, "Pumos" - „Darius 
Sablinskas, "Sernų" - sk. Kasparas Spokas. 

Patarėjai-globėjai draugovių stovykloje 
"Romuvoje" 2007.VIII.4-11 d.d. Iš k. Neil 
Sherwood, v.s. fil. Arūnas Dailydė, ps. Gailius 
Senkus 

Patarėjaį v.s. fil. Arūnas Dailydė, ps. Gailius 
Senkus. Ukvedys - Neil Sherwood. 

Atsiliepimas apie šįtokią stovyklą, ypač 
pačių skautų, yra geras. Sitokios stovyklos pa
deda išlaikyti skautų užduotis ir ugdo vadova
vimą. Geresnis supratimas skautiško metodo 
padės visai Lietuvių skautų sąjungai, ir gal 
priaugins naujų stiprių vadovų. Jauni skautai 
skilčių sistemoje gal ne viską puikiai padarė, 
bet ar ne visi iš klaidų mokomės? Tikiuosi, 
kad dar ir daugiau bus tokių stovyklų. 

Skautai savo virtuvėje draugovių stovykloje 
"Romuvoje" 2007.VIII.4-11 d.d. Iš k.: Rimas 
Rekus ir Matas Sriubiškis 

Dėkojame "Romuvos" stovyklavietei, kad 
galėjome įgyvendinti draugovių stovyklavimą, 
ir visiems, kurie rūpinosi maisto tiekimu, 
sveikatos priežiūra ir saugumu stovyklos metu 
- ps. Rimui Sriubiškiui, s. Rūtai Baltaduony
tei-Lemon, v.s. Mariui Rusinui, s.v. vsk. Valiui 
Asevičiui ir ypatingai mūsų ūkvedžiui Neil 
Sherwood, kuris laikė ryšius su aplinka. Jis 
stovyklos metu priėmė kaip tėvas-savanoris 
rudo kaklaraiščio įžodį ir stojo į skautų eiles. 

(Ntrs. G. Senkaus) 

Seserija ir brolija "Romuvos" 45 metų sukaktuvinės stovyklos iškilmėje š.m. rugpjūčio 4-18 
d.d. Ntrs. K. Poškaus 



;&f JAU~IMO ZODIS 
MOKSLEIVIŲ KURYBOS PUSLAPIS 

Senelio kapas 
Ir anksčiau dažnai aplan

kydavau Lukšių kapines. Jase 
palaidoti mano proseneliai. 
Mudu su močiute tvarkydavo
me ir jų, ir čia esamų Lietuvos 
partizanų kapus. Dabar nuei
nu dar dažniau, nes čia palai
dotas mano senelis Vincas 
Korsakas. Jis gimė 1928 m. 
vasario 20 d. Lazdijų apskrity
je, Kapčiamiesčio valsčiuje, 
Navikų kaime. Po kalėjimų ir 
lagerių apsigyveno Lukšiuose 
ir čia gyveno daug metų. Jis 
netikėtai mirė baigdamas 75-
uosius metus. Senelis mėgo 
rašyti - įamžinti savo kūrybo
j e išgyvenimus, patirtus ne
laisvėje. Paminkle iškaltos ei
lutės iš vieno jo eilėraščio. Jos 
man labai patinka: 

Jūs mano pėdsakus 
atrasit knygų /apuos, 
kai būsiu jau nuo jūs 
toli toli ... 

Kartu su močiute ir bro
liu tvarkome senelio kapą, 
kad jis atrodytų gražiai. Ant 
J9 kapo niekada nevysta gėlės. 
Ziemą kapą papuošiame pušų 
šakelėmis. 

Prisiminimai apie senelį 
Aš labai mylėjau savose

nelį, jis mane taip pat. Aš ir 
broliai jį vadinome tėtuliu. 
Taip jį vadinau tik išmokęs 
tarti pirmuosius žodžius. Apie 
jį išliko daug prisiminimų. Va
kare, prieš užmiegant, visada 
pasekdavo pasaką, o kartais ir 
dvi. Tai būdavo pasakos apie 
karžygius, paslėptus lobius, 
našlaitę, vargstančius vaiku
čius. Sekdavo arba skaitydavo 
iš savo sukurtų knygų. Tos la
biausiai patikdavo - galėda
vau klausytis ir klausytis. At
simenu ir tas dienas, kai sirg
davau. Vieną dieną nusipliki
nau krūtinę karštu vandeniu. 
Senelis mane slaugė ligoninė
je, nepaliko vieno. 

Kai pradėjau lankyti mo
kyklą, visada sutikdavo parei
nantį, paklausdavo, kaip se
kėsi, paruošdavo valgyti. La
biausiai mėgdavau jo iškeptą 
kiaušinienę. Jis niekados ne
bardavo, nebarė nė tada, kai 
nepasiklausęs išėjau iš namų 
ir ilgai negrįžau, manęs jau vi
si ieškojo. Nebarė, tik gražiai 
pamokė, kad viską reikia da
ryti gerai ir teisingai. Visados 
glausdavausi prie jo, kai bū
davo liūdna. Tokį prisimenu 
savo senelį. 

Mano 
senelis 
Senelio kambarys 

Aš turiu savo kambarį, bet 
dažnai užeinu ir į buvusį sene
lio kambarį. Čia viskas palikta 
taip, kaip buvo jam gyvam 
esant. Ant sienos kabo daug 
tautinių juostų, dovanotų se
neliui jubiliejų proga. Kai ra
jono ar seniūnijos darbuoto
jai teikdavo tas juostas sene
liui, aš irgi jam padovanoda
vau gėlių. 

Siame kambaryje yra ir 
daug jo parašytų knygų: Dėl 
ko kovota ir žūta, Niekas ne
užmiršta (dvi dalys), Likimai 
ir kitos. Dar yra 27 knygos 

(tiek suskai
čiavau), kurio
se išspausdinti 
senelio eilė
raščiai kartu 
su kitų poetų. 
Kai vartau ir 

L__ _ _,_ ___ _J skaitau sene-
Vincas Korsa- lio parašytas 
kas, politinis knygas, pagal
kalinys vajau: kiek 

daug jam rei
kėjo iškentėti. Man labiausiai 
patinka knygos Niekas neuž
miršta. Jose yra nuotraukų -
senelio kovos draugų, partiza
nų kapų. O štai ir jis pats - su 
kareivio uniforma, Vilniaus 
saugumo kalėjime, Vorkutos 
lageryje. Tose knygose yra 
eilėraščių, skirtų sūnui, mo
čiutei ir mums, vaikaičiams. 
Man gražūs eilėraščiai apie 
~alėjime praleistus metus. 
Stai vienas posmas: 
Tai istorijos saugomas vaizdas -
Ir kalėjimai, ir ištremtis, 
Tos negyjančios kruvinos žaizdos 
Ir ta tūkstančių brolių mirtis. 

Kai mokykloje vyko dai
liojo skaitymo konkursas, aš 
deklamavau senelio eilėraštį 
Dainava. Jis gražus, ypač pir
mas posmas: 

Nebūtum tokia tu graži, 
Gimtoji šalie Dainavos, 
Kalnai, jei kalneliai žali 
Nepuoštų tavosios galvos. 
Tėvelio kambaryje taip 

pat kabo keli paveikslai. Vie
name iš jų nupieštas Vorkutos 
lageris, kuriame tėtulis kentė
jo, o kartu su juo ir daug daug 
kalinių. Jame nupiešta anglių 
kasimo šachta, kurioje tie 
žmonės sunkiai ir vergiškai 

Vorkutos lageris, kuriame kalėjo Vincas Korsakas. Paveikslas 
pieštas politinio kalinio Vytauto Vaineikio 

dirbo. Šį paveikslą nupiešė 
ten gyvenęs ir dirbęs kalinys 
Vytautas Vaineikis. Yra pa
veikslai su Kapčiamiesčio mo
kykla, kurioje tėvulis mokėsi, 
Vytauto Didžiojo ir kitų. 
Kambaryje - lova, stalas, fote
liai, į kuriuos jis kviesdavo 
sėstis savo svečius. Skaudu į 
visa tai žiūrėti. 

Močiutės pasakojimas 
Daugiau negu iš knygų 

apie senelį sužinojau iš močiu
tės pasakojimų. Mes, trys bro
liukai, susėdame prie močiu
tės, ir ji mums pasakoja, koks 
senelis buvo jaunystėje, kaip 
kentėjo kalėjimuose ir lage
riuose. Pirmą kartą į kalėjimą 
pakliuvo eidamas septyniolik
tus metus. Areštuotas buvo 
laikomas Veisiejuose vieno 
namo rūsyje. Buvo žiauriai 
mušamas ir kankinamas. Nuo 
mušimo drabužiai buvo suka
poti, o ant kūno atsirado ka
belio storumo mėlynės ir žaiz
dos. Buvo liepos mėnuo, labai 
karšta. Rūsyje buvo prigrūsta 
daug žmonių, trūko oro. Ma
nė, kad uždus. 

Po kelių dienų pėsčius iš
varė į Lazdijus. Nuo smūgių 
gėlė rankas ir kojas, skaudėjo 
sutrankytus žandikaulius. 
Lazdijuose visus lauke sugul
dė ant žemės, neleido pajudė
ti. Naktį pradėjo lyti, visi mir
ko vandenyje. Tai buvo pati 
baisiausia naktis tėtulio gy
venime. Vėliau nesudarę bylos 
kaip nepilnametį paleido. 

Politinio kalinio Vinco Kor
sako kapas 

Tąkart močiutė savo pa
sakojimo nebaigė. Netikėtai 
pasirodė svečias iš Kauno Vy
tautas Olšauskas. Tai buvo tė
tulio vaikystės ir kalėjimo 
draugas. Jis tarsi papildė mo
čiutės pasakojimą savo prisi
minimais. 

O močiutė savo pasakoji
mą pabaigė kitą kartą. Ji pa
sakojo, kad tėtulis 1950 m. 
buvo pašauktas į rusų armiją 
ir joje areštuotas, apkaltintas 
tėvynės išdavimu, nes pas jį 
rado eilėraščių apie tėvynės 
pavergimą, laisvę. Kalėjime 
atsidūrė žiemą, kameros ne
kūrenamos, pliki narai, šalta, 
ypač naktimis. Jokios pataly
nės nedavė - kepurę pasidė
davo po galva, miline užsiklo
davo. Valgyti duodavo tik van
dens ir mažą gabalėlį duonos. 
Naktimis dažnai pakeldavo -
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KANADOS LIETUVIU JAUNIMO SAJUNGOS 

·~~METINIS SUVAŽIAVIMAS 

2007, rugsėjo 21-23 d.d. 
"Kretingos" stovyklavietėje, Wasaga Beach, ON 

Atstovams: $40 Dalyviams: $65 
(su nakvyne ir maistu) 

Dėl registracijos blankų ir išsamesnės intomacijos rašyti 

kljsvaldyba@yahoo.ca 

KVIEČIAME JAUNIMĄ GAUSIAI DALYVAUTI! 
KLJS valdyba 

Memories 
of ''Kongresas'' 

This summer, l attended the Carl Flesch Music Acade
my in Baden-Baden Germany and studied with a bassist in 
the Berlin Philharmonic. The intense two weeks of study 
and practice proved to be a lifetime experience with no 
lack of surprises. 

One day, for a short break my mother and l decided to 
catch a train to visit Strasbourg, Pranee. Once we arrived at 
the train station, we discovered the next train wouldn't be 
leaving for three hours. Not wanting to wait, we decided to 
visit the city of Karlsruhe not far from Baden-Baden. Upon 
our arrival, we went aut to find the tourist information 
booth to grab some maps 
and get some ideas of 
what to see. Walking, in 
something totally unex
pected happened: l ran 
into a close friend from 
last summer's Kongresas, 
Paulius Petraitis. From 
two totally different ends 
of the world one being 
Canada and the other 
Australia, we met in a 
small Black Forest town 
in Germany. We ended 
up spending day walking 
around and enjoying 
lunch and coffee to
gether, which was a 
blessing since Karlsruhe 
wasn't much of a tourist stop. Regardless, having the chance 
to recall the great times of Kongresas and laugh at all the 
great memories. This experience just went to show that no 
matter where you are, you can run into Lithuanians in 
every corner of the earth. Still to this day, attending 
Kongresas 12 was one of the best things l did! 

tardydavo, mušdavo, o dieno
mis neleisdavo atsigulti. Visas 
apaugo votimis. Nuteisė 25-
eriems metams ir 5-eriems be 
teisės grįžti į Lietuvą. Buvo 
išvežtas į Vorkutos lagerius. 
Ten gavo lagerininko drabu
žius su numeriu 1-111-952. 
Dirbo akmens anglių šachto
je, ten jam sužeidė koją, dau
giau kaip tris mėnesius išgu
lėjo ligoninėje. 

Po Stalino mirties buvo 
perteistas, bausmė sumažinta 
iki 5-erių metų ir netrukus grį
žo į Lietuvą. 1957 m. vėl buvo 
nuteistas už eilėraštį, kuriame 
rašė, kad nori laisvės Lietuvai. 
Teismo metu kartu su Vytautu 
Vaineikiu užgiedojo Lietuvos 
himną. Kareiviai, kurie sau
gojo, puolė smaygti, bet teisė
jas "draugas" Zvirblis leido 
baigti. Atsidūrė Mordovijos 
lageryje. 

Per vieną tardymą čekis
tai paklausė, ar jis prisipažįsta 
kaltas. Tėtulis dešimt kartų 
pakartojo "kaltas". Ir pridūrė: 

Taddes Korris 

"Kol rusai bus Lietuvoje ... " 
Už tai buvo sumuštas. Daug 
močiutė papasakojo tą ir ki
tais kartais. Baisu, nesupran
tu, kaip žmonės galėjo išken
tėti tokias kančias. 

Vasario 16-oji 
Atsimenu, kai tos dienos 

ankstyvą rytą tėvulis su pasidi
džiavimu prie savo namo iš
keldavo mūsų valstybės vėlia
vą. Jis mums aiškindavo, kad 
okupacijos metais daug žmo
nių dėl tos vėliavos sėdėjo ka
lėjime. Apie ją yra parašęs ei
lėraštį: 
Einu einu ... Pažvelgęs net 

sustoju-
Plazdena vėliava, tokia miela, 

sava. 
Įsiklausau, o ji kartoja: 
Čia mūsų žemė, mūsų Lietuva. 

Dabar aš vietoje tėvulio 
iškeliu per šią šventę vėliavą. 

Mindaugas Korsakas, 
Lukšių Vinco Grybo vid. mo
kyklos 7a klasės mokinys 
(Mokytojas Vytautas Jonas 
Armonavičius) 
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MŪSŲ PIRMININKEI 

A t A 
ALDONAI MATULICZ 

• nurus, 
jos vyrui FERNANDUI gilią užuojautą reiškia
me ir kartu liūdime -

Hamiltono Lietuvių pensininkų klubas ~olas" 

AtA 
PRANEIKRIVINSKIENEI 

• nurus, 
reiškiame gilią užuojautą jos dukrai, KLB Hamiltono 
apylinkės pirmininkei ANGELEI VAIČIŪNIENEI, ir 
jos vyrui ANDRIUI VAIČIŪNUI-
Hamiltono Lietuvių pensininkų klubas "Ąiuolas" 

AtA 
dr. ALGIUI ČEPULIUI 

staiga mirus, 

jo žmonai RAMUTEI, dukrelei DAINAI (PUTE

RIENEI), sūnums RIMUI, LINUI, EDŽIUI, jų 

žmonoms ir vaikaičiams reiškiame nuoširdžią, bro
lišką užuojautą ir kartu liūdime -

l Krištolaitis ir šeima 

~W~\I~ 

DENTA.L CA.R.E 
Dr. J. Birgiolas 
Dr. S. Dubickas 

Dr. N. Mikelėnaitė-Archer 
2373 Bloor St. West 

Tel. <416> 763-5677 

Kanados Lietuvių 
Lithuanian Canadian 
l Resun-ection Rd. Toronto ON M9A 5G l 

Fondas 
Foundation 

Tel.: 416-889·5531 

Elektroninis paštas: klfondas@on.aibn.com 

Per 45 metus Jūsi1 sutelktas 4.88 min. dol. Fondo 
pagrindinis kapitalas davė 2.97 min. dol. pelno lietuvybės 
išlaikymui Kanadoje, humanitaiin.ei pagalbai Lietuvoje 

bei stipendijoms lietuvhĮ studentams. 

Remkime Kanados lietuvių fondą 
ir prisiminkime ji savo testamentuose! 

Raštinės darbo valandos: pirmad. ir trečiad . nuo 11 v.r. iki 3 v.p.p. 
Telefonas atsakomas nuo pirmad. iki penktad. tarp 9 v.r. ir 5 v.v. 

Išrašome pakvitavimus atleidimui nuo pajamų mokesčių . 

A Mūsų senelių maldoj kasdieninėj 
(,,Ą yra žodžiai šventi sudėti 
1/ Į} l) t-. -v ... ~ 
~-""' 

9vt_ei{ė • gerumas • dosnumas 
Remkime LABDAROS lietuvių slaugos namus ir 

nepamirškime jų savo testamentuose 

SKAMBINTI : 416-232-2112/409 
ADRESAS: 5 Resurrection Rd. , Toronto, ON M9A 5G1 

tinklalapis: www.labdara.ca 
el-paštas: communityrelationscoordinator@labdara.ca 

LABDAROS fondas išrašo pakvitavimus 
atleidimui nuo pajamų mokesčių 

Iš kelionės su Jonu Prakapu 1953 metais 
ROMUALDAS 
KRIAUČIŪNAS 

Pavasari Į laisvę žurnale 
buvo įdėtas priminimas at
naujinti prenumeratą ir buvo 
pridėtas administratoriui ad
resuotas vokas. Tuo pasinau
dojau ir pasiunčiau čekį. Po 
poros savaičių laiškas grįžo su 
pašto prierašu, kad adresatas 
nežinomas. Th.da per kitus ga
vau jau naujojo administrato
riaus adresą ir iš jo sužinojau, 
kad daugelį metų (1978-2007) 
buvęs žurnalo administrato
rius jau miręs. Gyvenęs Ba
kersfield, California, į Lietuvą 
grįžo 2007 m. birželio 6 d. Už 
poros savaičių - birželio 23 d. 
- ten netikėtai mirė. Jis buvo 
gimęs 1921 m. vasario 8 d. 
1948 m. atvyko į Kanadą ir 
ten dirbo aukso kasyklose, 
kirto mišką. Vėliau persikėlė 
įAmeriką. 

Jį prisimindamas noriu 
grįžti į 1953 metus. 1lĮ metų 
pavasarį Draugo dienraštyje 
radau Jono Prakapo trumpą 
skelbimą, kad ieško bendra
keleivių į kelionę po Ameri
kos vakarus. Aš tada buvau 
vos prieš trejetą metų atvykęs 
į Ameriką ir gyvenau, dirbau 
ir mokiausi Cikagos mieste. 
Pačios Amerikos dar nebuvau 
matęs. Noras prisidėti prie tos 
kelionės buvo stiprus. Nors 
buvau ką tik baigęs gimnaziją, 
bet dar buvau nepilnametis 
(17 metų), tad norėjau ir tu
rėjau pasitarti su mama ir 
gauti jos pritarimą. Net ban
džiau jai padėti mane nuo .kC? 
lionės atkalbėti, sakydamas, 
kad aš to žmogaus ne tik ne
pažįstu, bet nesu nei jo pavar
dės girdėjęs. Dar iš kažkokios 
Kanados. "Bet jis lietuvis, tai 
drąsiai galima juo pasitikėti!", 
buvo mano mamos atsaky
mas. Puiku! Tai buvo laikai 
kada lietuvis lietuviu galėjo 

Homofobija 
Atkelta iš 4-to psl. 

pasitikėti! Parašiau jam laišką 
ir greitai gavau atsakymą. 
Telefoninis ryšys tais laikais 
tarp naujai atvykusiųjų buvo 
retenybė. Sužinojau, kad esu 
priimamas į kelionę ir kad 
kartu su mumis dar bus česlo
vas Grincevičius iš Čikagos 
miesto. Nors jo asmeniškai 
nepažinau, bet jis man buvo 
žinomas kaip rašytojas ir 
"Šatrijos" studentų ateitinin
kų korporacijos globėjas. Pa
sijutau esąs geroje draugijoje. 

Sutartą dieną ir valandą 
prie mano buto prisistatė Jo
nas Prakapas su naujutėliu 
1953 metų "Studebaker" ftr
mos automobiliu. Šalia jo jau 
sėdėjo česlovas Grincevičius. 
Kelionės malŠIUto detalių ne
minėsiu, bet per dešimti dienų 
susukome apie 6,000 mylių ir 
aplankėme dvylika Amerikos 
lygumų ir vakarų valstijų, jų 
tarpe New Mexico, Colorado, 
Utah, Wyoming, Montana ir 
kitas. Buvo per daug užsi
brėžta pamatyti, taip kad di
džiąją dalį laiko praleidome 
važiuodami, o likusį laiką mie
godami. 

Šalto oro sistemos auto
mobilyje tais laikais nebuvo, 
o buvo tikrai karštų dienų. 
Važiavome atvirais langais. 
Aš visą laiką sėdėjau automo
bilio galinėje sėdynėje, tai 
man pro ausis švilpė vėjas ir 
mažai ką galėjau girdėti ką 
mano bendrakeleiviai kalbė
jo. 'Tučiau daugiausia laiko jie 
nieko nekalbėjo . .Automobilis 
turėjo AM bangų radio pri
imtuvą. Mano maloniam nu
stebimui Jonui Prakapui labai 
patiko vadinamoji "Country 
& Western" muzika bei dai
nos. Skubėjau prisipažinti, 
kad ir man tokia muzika pa
~ nors tarp lietuvių to ne
sakydavau. Tik šeštadienio va
karais, kur atsitolinęs nuo 
šeimos, lyg slaptai klausyda-

vausi "Grand Old Opti' radi
jo transliacijų iš Nashville, 
'Tunnessee. Th.igiradome bend
rą interesą. 

Kartais kur trumpam ste
bėtinos gamtos pasigrožėji
mui sustodavome. Tuomet 
Česlovas Grincevičius nuo 
mūsų atsitolindavo ir pats vie
nas susimąstęs ant kokios uo
los ar suolelio sėdėdavo. 
Anot Jono Prakapo, jis, kaip 
poetas, ieškodavo įkvėpimo. 

Po šios kelionės, iš viso 
man kainavusios apie šimtą 
dolerių (įskaitant benziną, 
maistą, nakvynę), su Jonu 
Prakapu daugiau neteko pasi
matyti. Kai prieš keletą metų 
užsiprenumeravau Į laisvę 
žurnalą, jam siųsdamas pre
numeratą pridėjau laiškutį, 
prisimindamas mūsų įdomią 
kelionę. Atsakydamas, jis tą 
kelionę irgi su malonumu pri
siminė. 

Prieš keletą dienų gau
tame [laisvę 165 numeryje 
"Netekčių" skyrelyje daugiau 
sužinojau apie aa. Joną Pra
kapą. 'Tun sužinojau, kad .Aust
rijoje tuoj po Antrojo pasau
linio karo kartu su Vmcu Krė
ve-Mickevičiumi kūrė bei 
puoselėjo išeivijos lietuvių 
laikrašti Tėvi.fkėsžiburius. Vė
liau jis savo pavarde ir Hen
riko Kudreikio slapyvardžiu 
daug rašė ne tik į Kanadoje 
leidžiamą Tėvilkės iiburių 
laikraštį, bet ir į JAV lietuvių 
dienraštį Draugą, žurnalą l 
laisvę ir kitur. 

Iš Jono Prakapo šeimos 
gyvi dar likę du broliai - Ka
nadoje gyvenantis Stasys bei 
tėviškėje 1ikininkaujantis Vy
tautas. Idaho valstijoje JAV 
gyvena Jono Prakapo dukra 
Laima Swanson su vyru Chris 
ir dukra Nataly. Užuojauta 
šeimai, giminėms ir bičiuliams 
netekties valandą. 

sakomybės, pirmiausia - politikai katalikai. 
Tukių "santuokų" įteisinimui katalikas privalo 
prieštarauti visomis galimomis priemonėmis. 

Dera prisiminti, kad eilė popiežių encik
likų taip pat įvertino liberalias idėjas kaip 
kenksmingas valstybės tikslams - viešajai 
gerovei. O tolerancija dorovės srity - kaip 
pragaištingą šeimai, tautai ir valstybingumui. 

Pasaulio .katalikai gerai prisimena Romos 
vyskupų enciklikas apie mūsų laikų klaidas 
(Quanta cura) bei žmogaus laisvę (Libertos), 
kuriose savalaikiai įspėjo krikščionis apie gali
mas negandas. Deja, žmonija pasiklydo ir 70 
metų kankinosi socializmo gulaguose. Šian
dien dar neišbridome, o gal net giliau įklim
pome i moralinės laisvės pinkles, nesuvokdami 
sekso revoliucijos pasekmių šeimai, tautai, vals
tybingumui. 

Esame krikščioniška šalis ir turime išlai
kyti savo įstatymus, dorovės, garbės, orumo 
bei privataus gyvenimo srityje nepakeistus ir 
atitinkančius Bažnyčios karmams. lietuvos kata
likams reikėtų prisiminti Tikėjimo mokslo kong
regacijos 2003.VIII.14 dokumentą apie gėjų 
"santuokas". Prieštarauti homoseksualiųjų 
sąjungų teisiniam pripažinimui yra įpareigoti 
visi tikintieji ir, dėl jiems tenkančios at-

O tos pasekmės gali būti daug didesnės 
nei socialistinių revoliucijų, nužudžiusių per 
200 milijonų žmonių, sunaikinusių dešimtis 
tautų ir sąlygojusių pasaulio valstybių iškreiptą 
ir netolygų vystymasį. 

l'X'hua..v FOUR SEASONS 
IU'J'/„ll'K\. REALTY LIM ITED 

Associate Broker, 67 First Street 
Collingwood, Ontario L9Y 1A2 

Pa rtluotlan l, perkant 

ar l ik dėl informacijos 

apie namus, vasarna· 
m i us, ūkius, žcm cs 
Wasagos, Staynerio ir 

""" Collingwoodo apy
lin kėse kreipki tės į , ..._______, __ _, 

Angelę šalvaitvtę, B.A., 
pirkimo ir p ardavimo atstovę. 

Ji mielai jums patarnaus. 

Nemokamas 1-888-657-4844 
Darbo 705-445-8143 

Elektroninis paštas: salvaitis@bmts.com 
Tinklalapis: www.homesgeorgianbay.com 

Vasara Lietuvoje 2007 
Dar turime lėktuvo bilietų šiai vasarai i 

Vilnių specialiomis kainomis 
rugpjūčio 18 - rugsėjo 30 

$900 
spalio 1 - 31 

$795 
oro uosto mokesčiai papildomai $245 
Finnair avialinijos, Toronto - Vilnius 

per Helsinki 
Skambinkite Gabrielei 
Pabrėžaitei-Flores 

O.b Orav Travel Inc. 
5650 Yonge Street at Finch 
Toronto, Ontario M2M 4G3 

416-221-3113 
Toli free 1-800 361-9487 

Fax 41 6-221 -4885 
gabrie/e@bdt.c~ONT REG. 03228277 

BDTnv1·ldT1·a.Te1 

BESTWAY TO 
TRAVEL Inc. 
Royal York Plaza, 

1500 Royal York Rd., 
Toronto, ON M9P 386 

KELIONIŲ AGENTĖ 

ASTRA SKUPAITĖ-TATARSKY 
KAINOS SKRENDANTIEMS Į 

LIETUVĄ ŠIĄ VASARĄ: 
$949- Iki birželio 23 
+ mok. 

$1199 - po birželio 23 
+ mok. 

Kelionių bilietai, draudimai, 
nemokamas pristatymas į namus 

Tcl. (4 .1 6) 249• 771 0 
Ccl l (4 16) 473-9020 

Fax: 416 249-7749 
El.p.: astra.bestway@on.aibn.com 
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l tirLIETUVOS KANKINIŲ ŠVENTĖ l l -T· ANAPILIO parapijos atlaidai bus rugsėjo 30, sekmadienį l 
l • 3 v.p.p. eisena su Švenčiausiuoju ir iškilmingos Mišios l 

l • po MIŠIŲ - vaišės Anapilio salėje l 
•vaišių metu - meninę programą atliks: Wasaga Beach lietuvių 

dramos sambūris "Kibirkštis" ir Wasaga Beach "Bočių" choro 
l moterų trijulė; prieš vaišes gros kaimo kapela l 
l Bilietus į vaišes gailima užsisakyti pas R. Celejewską tel. 416 231-8832 l 
L Maloniai kviečia visus dalyvauti - ANAPILIO PARAPIJOS TARYBA l 

na~nana~~~IA!f.lin2A12S111?aJtana~R!f~R!fal 
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111111 "PARAMA" remia Kauno "Zalgiri" 111111 
1111 11 "PARAMA" praneša, 111111 

1

11111
1 kad nariai gali užsisakyti papigintus bilietus i 1

1lllli 
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Kviečiame visus i Montrealio 
l~ lletuvlų šv. Kazimiero parapijos 

~il!it~ 100-MEČIO IŠKILMES 
1907-2007 Padėkos dienos savaitgali 

spalio 6. šeštadjeni 
POKYLIS IR VAKARIN~ PROGRAMA 

2200 Mansfield St., Montreal, QC (kampas Sberbrooke St.) 
Pradlia - s v.p.p. Suaugusiems $100, jaunimui na 18 m. $50. 

Įsigyti bilietus tik iš anksto. 

spalio z. sekmadjenj 
IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS, PIETŪS, KONCERTAS 
Š~ Kazimiero šventovėje, 3426 Partheaai1, Moutreal, QC (prie 
Sherbroob St.). Pradžia -10.30 v.r. Suaugusiems $35, jaunimui 

(11-18) $20, vaikams (5-10) $10. Įsigykite bilietus iš anksto. 
Koncerte dal}'Tiluja Montrealio lietu-.iq chorai, 'Turoll1o chorai 
"Vohmgi", Otavo1 choras "~a". Nmrokamas autobusas nuo 

Aušros Vartų i Š~ Kazimiero šventovę. 
l!Jeidžiamas SUKAKTUVINIS METRAŠTIS. Jame 100 metų 

parapijos Istorija. lstorlntls nuotraukos. Prie metra!člo prfdecJBma 
DVD su visomis gautomis nuotraukomis, tradlc/Mrrlls glesm6mls, 

pasakojimais apie parapiją. Vertingas leldlnys sau Ir dovanai. 
Dtl lnlQrmac;QM kreipti• Į: 

ffOllNI Lietuminkaitę-Pingilore - tel. 514 366-6857; Alice 
Skrupakl•- tel. 514 257-6761; Joan4 Adamonytę- tel. 514 

253-1138 El. paitaa: ay.l1111mlarg1QQ@bQlmall,com 

Jus lrvfa& lllontrullo l1r. Kazimiero par. llmtmaao rengimo 
komitetas, parapl/o8 komitetas, ldebonaa Ir paraplJle&I 

11111 v 
111 11 

111 11 Kauno "Zalgirio" -Toronto "Raptors" rungtynes. 111 11 -~~-~~~~-·m-· .m·--·m-··-m· -·~· -·:m·<·~: · :~·-:·~: „:~· -~-
11111 "Parama " turi tik 50 bilietų, kuduos parduoda 1

1111 
1
11 11 papigintai už $45 (normali kaina $54) 1

11 11 
11111 . 111 11 

111 11 SKUBEKITE Į ''PARAMOS" ROYAL YORK IR BLOOR SKYRIŲ! 111 11 

:11ti1 ~~~ ® U' ~<"' 2975 Bloor St. W. ;11ri, 

illl ll ~ ~ Toronto, ON 11 llli 

11 
(į§) (416) 207-9239 11 

11 11 ·~ ~~ info@parama.ca 11 11 

1l l l l l 1i11111~illl lllillll~llll11lll•1l:llJ:11lll~~llMlll~lll~lll1iilll~lll~llMlll~llMlll1iilll~1lllMlllMlll~l11ijlll li111 l l 11~ 1111
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LITHUANIAN TRANSLATIONS 

VERČIU ĮVAIRIUS DOKUMENTUS 
• iš anglų i lietuvių ir iš lietuvių i anglų kalbą 
• vertimus tvirtinu savo antspaudu ir parašu 

DALIA MILMANTAS- 416.237.0568 
Akredituota vertėja prie Imigracijos ir pabėgėlių 
tarybos (lmmigration and Refugee Board) 

WATERSIDE DENTAL 

Dr. Gintarė Sungailienė 
lmpla.ntų jdėjimas, protezavimas, 

plokštelių pritvirtinimas 
mažais varžteliais (mini implants) 

115 Lakeshore Rd.E. 
Mississauga, Ont. L5G 1 E5 

www.watersidedental.ca Tel. 905 271-7171 

EUROPEAN MONUMENT INC. 

.A. Trečios kartos paminklų statytojai. 

.A. Specializuojamės europietiškų 
paminklų stiliuje. 

.A. Didelis pasi rinkimas vazonų ir 
žvakidžių. 

.A. Padarome įrašus jau pastatytuose 
paminkluose. 

.A. Perkate fabriko kaina. 
Skambinti tel. 

(905) 339-0409 
1-800-539-8224 

Adresas: 1144 Speers Rd., Unit 1 
Oakville, ON L6L 2X4 

PRIMENAME, kad ap
rėminti skelbimai, kuriems 
reikalingas didesnis plotas, 
priimami vėliausiai iki ket
virtadienio 12 v.d., jeigu no
rima jį skelbti ateinanfios 
savaitės 1Ž numeryje. 

SKAMBINTI 

Petras Brasas 
(905) 383-1650 

Atliekame visus paruošimo 
ir spausdinimo darbus. 

Prieinamos kainos, aukšta kokybė. 

TEl. (416) 252-6741 
413 ROYAL YORK RD„ TORONTO ON 

(prie Evons} 
Savininkas Jurgis Kuliešius 

Homelife Realty 
Plus Ltd. 

2261 Bloor Str. w . 
Toronto, Ont. M6S 1 N8 

NIJOLĖ B. BATES 
Tel. (416) 763•5161 

Fax: 416 763-5097 
Prašau kreiptis visais namų 
pirkimo-pardavimo reikalais. 

Patyrimas šioje srityje nuo 1987 m. 

PADĖKA 
... ·.. Dėkoju 1bronto Jll. PūlYio laulių kuopos vtUlui """ l tautui Pečiuliui ir visai valdybai bei iauliams už 
~ sveikini11Uf mano deimantinio gimtadienio proga, 
~ paske11Jt4 "Thiškės tiburiuose" ir laulių "Trimite". 

Labai ačiū. 
'Iaip pal tUkoju l'isiems giminėms, kurie weikino 

mane il Amerikos, Listuvos, Anglijos iT Abijos. 
Dėkoju ir mvo geriems kaimynams, kurie sveikino 

ir apdol'anojo gėrybėmis. 
Esu visiems nuoiirtliiai tUlcingas -

PETRAS JONIKAS 
--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~--~-~-- .-~ •• .· .· .· .· .· .· .• .· .· .· •• • • • • • • • • • • • • • • • r 

) ....................................................... ' 
- •• J •• ·-· • ·-· • ·-· • ·-·. ·-· • ·-· • ·-·. ·-· • ·-· • ·-· • ·-·. ·-· •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• · - · •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• ·-· •• ._ •• • ·-· ••• ~ •• -

ORTODONTAS 
(Orthodontist) 

DR. R. KARKA, D.D.S. M.s. Dip. Orth. 

2326 Bloor Street West, Suite 200 
(Prie Jane gatvės) 

416 769-2526 

(nuo 1919 metų) 
.A. Gaminame paminklus, bronzines 

plokštes, atminimo lenteles. 
• Puošiame lietuviškais ornamentais 

pagal kl ientų pageid'avimus. 
.A. Patarnaujame lietuviams daugiau 

kaip 20 metų. 
.A. Garantuojame aukščiausios 

kokybės darbą. 

Skambinti tel. (416) 769-0674 
Adresas: 349 Weston Road 

(tarp Eglinton ir St. Clair) 

Toronto, Ontario M6N 3P7 

Advokatas 
ALGIS S. PACEV/ČIUS PACE, B.Sc., LLB . 

PACE LAW FIRM 
• asmeninės žalos, atsiradusios ryšium su kūno 

sužalojimu, išieškojimas 
• imigracija į Kanadą 
• testamentų sudarymas 
• palikimų tvarkym as 
• nekilnojamo turto pirkimas/pardavimas 
• konsultacijos L ietuvos respublikos teisės !<Jausimais 

295 The West Mali, 6th Floor, Turonto, ON M9C 4Z4 

Tel. 416 236-3060 Fax 416 236-1809 
Tinklalapis: www.pacelawfirm.com El. paštas: lawycrs@pacclawfirm.com 



16 TĖVIŠKĖS ŽIBURIAI 2007 .IX.11 Nr. 37 

'~ TORONT@ruii 
Anapilio žinios 

• Po vasaros atostogų mū
sų parapijos choras sekmadie
niais jau gieda 11 v.r. Mišiose. 
Kviečiame į chorą įsijungti nau
jus narius ir tuo prisidėti prie 
iškilmingo Dievo garbinimo 
giesme mūsų šventovėje. 

• Sekmadienį jau vėl para
pijos salėje po Mišių bus gali
ma vaišintis cepelinais ir bulvi
niais plokštainiais (kugeliu) bei 
nusipirkti išsinešimui. 

• Ateičiai ieškoma virėjos 
ar virėjo, kad apsiimtų lietu
viškų patiekalų (cepelinų, bul
vinių plokštainių ir pan.) gami
nimu bei pardavinėjimu para
pijos salėje po Mišių sekmadie
niais. Susidomėjusius prašome 
skambinti į kleboniją tel. 905 
277-4320. 

• Lietuvos kankinių šventė 
- mūsų parapijos atlaidai - bus 
rugsėjo 30, sekmadienį. Tą die
ną Lietuvos kankinių šventovė
je Mišios rytą bus tik 9.30 val. 
(Mišių 11 val. tą rytą nebus, 
žiūrėt sklb. psl. 15). 

• Rugsėjo 30, sekmadienį, 
Anapilio autobusėlis maldinin
kus veš į Lietuvos kankinių 
šventovės iškilmes nuo "Vil
niaus rūmų" 2.30 v.p.p. ir atgal 
parveš po pamaldų. 

• Wasaga Beach miesto 
Gerojo Ganytojo šventovėje 
vasarinė Mišių tvarka baigsis 
su šiuo mėnesiu. Spalio 7, sek
madienį, Mišios bus jau žiemos 
tvarka - 2 v.p.p. 

• Anapilio knygyne galima 
įsigyti liepos-rugpjūčio Lithua
nian Heritage žurnalo laidą bei 
įvairių knygų ir muzikos įrašų. 

• Žodis tarp mūsų knygelių 
rugsėjo-spalio laida jau gauta 
ir jas parapijos salėje sekmadie
niais platina A. Augaitienė. 

• Mišios rugsėjo 16, sek
mad.: 9.30 v.r. už a.a. Petronėlę 
Pečiulienę; 11 v.r. už parapiją; 
Vasagos Gerojo Ganytojo šven
tovėj e, rugsėjo 16, sekmad., 
10.30 v.r. už a.a. Antaną Ber
notą (XX metinės); Delhi Šv. 
Kazimiero šventovėje rugsėjo 
15, šeštad., 3 v.p.p. už a.a. 
Vandą Lapienienę. 

Metinis Anapilio sodybos 
korporacijos (Anapilis Chris
tian Community Centre) na
rių susirinkimas įvyks š.m. 
rugsėjo 26, trečiadienį, 7 v.v. 
Anapilio parapijos salėje. Nu
statytu laiku nesusirinkus kvo
rumui, po pusės valandos šau
kiamas kitas susirinkimas, ku
ris bus teisėtas, nepaisant su
sirinkusių narių skaičiaus. 

Valdyba 

Toronto lietuvių jaunimo 
ansamblis "Gintaras" pradeda 
savo naują repeticijų sezoną. 
Pirmoji vaikučių repeticija vyks 
rugsėjo 20, ketvirtad., 6.30 v.v. 
Anapilio salėje ir tuo metu bus 
registruojami nauji vaikučiai, 
kurie yra 8 m. amžiaus. Stu
dentų pirmoji repeticija vyks 
rugsėjo 16, sekmad., 6 v.v. 
Toronto Lietuvių Namuose. 

Šv. Jono lietuvių kapinėms 
$100 aukojo J. Bartnikas. 

A.a. Albino Radžiūno at
minimui Kovai su vėžiu ir džiova 
sergantiems vaikams Lietuvoje 
A.J. Bušinskai aukojo $55. 

A.a. Leonui Rimkui mirus, 
užjausdama jo žmoną Onutę ir 
šeimą, E. Žulienė Tėviškės žibu
riams aukojo $40. 

Prisikėlimo parapijos žinios 
• KLK moterų draugijos 

parapijos skyriaus susirinkimas 
ir naujos valdybos rinkimai 
įvyks rugsėjo 23 d., po 12.15 v.d. 
Mišių parapijos salėj. Rinki
mams vesti yra sudaryta nomi
nacijų komisija: Daiva Vorps, 
416 484-8009 ir Zita Kle
vinienė, 605 179-1505. Norin
čios kandidatuoti narės yra 
prašomos susisiekti su bet kuria 
nominacijų komisijos nare. 

• Ses. Loreta Janušaitė, 
kuri šioj parapijoj dirbo beveik 
nuo parapijos įsikūrimo 1953 
m., yra perkeliama į Lemonto 
vienuolyną prie Čikagos, dar
buotis Palaimintojo Jurgio Ma
tulaičio Lietuvių katalikų misi
joj. Iš Toronto ji išvyksta rug
sėjo 13 d. 

• Pasauliečių pranciškonų 
Mišios ir susirinkimas vyks rug
sėjo 13 d., 10 v.r. "Vilnius Ma
nor" patalpose. 

• Sutvirtinimo sakramen
tui pasiruošimo pamokos prasi
dės spalio 14 d. Pamokų tvarką 
ir laiką koordinuoja Aldona 
Bubulienė, 416 236-1236. Su
tvirtinimui ruošiami vaikai, su
laukę 12 m. amžiaus. Jei yra vy
resnių ar suaugusių, kurie no
rėtų priimti Sutvirtinimo sakra
mentą, prašom susisiekti su 
klebonu kun. Augustinu Sima
navičium, OFM, 416 533-0621. 
Sutvirtinimo sakramentą su
teiks vysk. P. Baltakis, OFM, 
Sekminių dieną, gegužės 11, 
per 10.45 v.r. Mišias. 

• Pakrikštytas Ulysses Ka
zimieras, Melindos ir Dainiaus 
Šelmių sūnus. 

• Rugsėjo 6 d. palaidotas 
a.a. Viktoras Ražanauskas, 46 
m. Paliko motiną Viktoriją ir 
brolį Wally. 

• Vida ir Alfonsas Stanevi
čiai savo šeimos ir draugų tarpe 
atšventė savo vedybinio gyveni
mo 40-ąją sukaktį, o Romas 
Šimkus gausiam šeimos ir drau
gų tarpe šventė savo 75- ąjį gim
tadienį. 

• Žodis tarp mūsų rugsėjo 
ir spalio mėnesių knygutės yra 
padėtos šventovės prieangyje. 
Kaina $5. Pinigus prašom dėti 
į ten padėtus vokelius. 

• Mišios sekmad., rugsėjo 
16: 8 v.r. už a.a. Albiną ir jo šei
mos mirusius; 9 v.r. už gyvus ir 
mirusius parapijiečius; 10.45 
v.r. už a.a. Antaną Stankų - X 
metinės, už a.a. Algirdą ir Ja
gėlų šeimos mirusius, už a.a. 
Juozą Raškauską; 12.15 v.d. už 
a.a. Benigną Jonušienę. 

Sveikiname 
DANUTĘ BARAKAUSKAITĘ

LATOUR, pradedančią moks
lo metus Bradford, ON, gim
nazijoje direktorės (Principai) 
pareigose. Linkime sėkmingai 
vadovauti ir tęsti pasirinktą 
profesinį darbą. TĖVAI 

Išganytojo parapijos žinios 

• Penktadienį, 2 v.p.p. įvyks 
parapijos tarybos tradicinis 
posėdis Editos ir Gyčio Šernų 
namuose. 

• Sekmadienį pamaldos 
11.15 v.r., po kurių įvyks konfir
mantų ir jų tėvelių susirinkimas. 

Lietuvių Namą žinios 
• Rugsėjo 9 d. LN sve

tainėje pietavo 125 svečiai. 
• LN valdybos posėdis -

rugsėjo 12, trečiad., 7 v.v. LN 
seklyčioje, "Labdaros" - rugsėjo 
26 d., 7 v. v. LN seklyčioje. 

• LN Kultūros komisija 
rugsėjo 9 d. posėdyje aptarė 
ateities veiklą. Pakviesta į Ka
nadą atvykti įžymi Lietuvos mu
zikologė, Europoje gerai žino
ma vargonininkė Jūratė Lands
bergytė. 

• Videoteka papildyta nau
jais įrašais. Norintieji užsisakyti 
video kasečių ir DVD diskų in
ternetinį katalogą, prašomi 
kreiptis vkulnys@hotmail.com 
arba tel. 416 769-1266. 

• LN Kultūros komisijos 
vicepirm. dr. G. Bijūnienė, sek
retorei Birutei Lukšėnaitei iš
vykus į Kingston tęsti studijų 
sutiko laikinai perimti sekre
torės pareigas. 

• Kultūros komisija biblio
tekai parūpino naujai išleistų 
knygų - J. Ivanauskaitės Mie
gančių drugelių tvirtovė, Odė 
džiaugsmui; B. Gailiaus Partiza
nai tada ir šiandien; dr. A. Anu
šausko Lietuva 1940-1990 ir kt. 
Norint gauti pilną knygų sąrašą, 
prašoma skambinti 416 769-
1266. VK 

Slaugos namą žinios 
•Slaugos namams O. Kriš

čiūnas aukojo $100. Nuošir
džiai dėkojame už aukas. Jos 
priimamos Toronto Lietuvių 
Namų raštinėje, Toronto ir Ha
miltono kredito kooperatyvuo
se, arba siųsti tiesiog adresu: 
Labdara, 1573 Bloor St.W., 
Toronto, ON. 

Toronto kultūrinio meno 
ir tautinių šokių grupė "Atža
lynas" skelbia registraciją ir 
repeticijų pradžią šiems savo 
vienetams: vaikams nuo 7 m. 
amžiaus - rugsėjo 20, ketvirta
dienį, 6 v.v.; jaunuoliams nuo 
16 m. amžiaus - rugsėjo 16, sek
madienį, 6 v.v.; vyresniesiems 
nuo 30 m. amžiaus - rugsėjo 20, 
ketvirtadienį, 7 v.v.; "Tarp kit
ko" šokių vienetui - rugsėjo 
17, pirmadienį, 7 v.v. Regist
racija ir repeticijos vyksta Lie
tuvių Namuose, 1573 Bloor 
St.W. Platesnes žinias teikia Bi
rutė Batraks tel. 905 271-1640. 

Maironio mokyklos žinios 
• Rugsėjo 15, šeštad., bus 

skautų registracija Maironio 
mokykloje. Pirmoji sueiga su 
iškilmingu atidarymu įvyks 
rugsėjo 22, šeštad., 12.30 v.p.p. 
mokyklos auditorijoje. Visi da
lyvauja uniformuoti. 

A.a. Sigitui Krašauskui 
mirus, užjausdama jo žmoną 
Gražytę, dukrą Giedrę, sūnų 
Algį bei artimuosius, Ona Juo
dikienė Tėviškės žiburiams au
kojo $30. 

JAUNA MOTERIS iš Lietuvos 
ieško darbo. Gali valyti namus, 
prižiūrėti senelius. Skambinti 
Dianai tel. 416 626-2503. 

KEUONIŲ DRAUDIMĄ parū
pinu keliaujantiems į užsienį ir 
atvykstantiems į Kanadą. Skam
binti Mariui Rusinui tel. 416 
588-2808 ( ext. 26) dienos metu. 

~ MONTREAisms 
A.a. Vitoldo Murausko atminimui Vaiko tėviškės namams 

aukojo: $100 - R. Genteman, J. Kibirkštis, W. Genteman, dr. 
A. Žibaičio šeima; $100 (JAV) - V. Kubilius, V.J. Šernai; $50 -
S.Z. Skučai, l. Mališka, R.M.V. Jurkai, B. Niedvaras, dr. J. Ma
liška, J. Kisielius, D. Jaugėlienė, K.J. Andriuškevičiai; $40 -
D.D. Lukoševičiai; $25 - D. Staškevičienė, P.J. Adamoniai, J. 
Adamonytė, L. Gedvila; $20-A. Beniušis, B. Nagienė, V. Bar
šauskas, D. Baltrukonis, A. Piešina, A.S. Staškevičiai, J.S. Na
ruševičiai, K. Mickus, V. Mickus, Z.A. Burkšaičiai, R. Navikė
nas, A. Žiukas, V. Sabalys, N. Jakonienė, E.L. Dainiai, G. 
Kudžmienė; $12 -A.N. Forster; $10 - L. Stankevičius, P. Vap
šys. Už aukas nuoširdžiai dėkoja -

KLKM dr-jos Montrealio skyrius 

Aušros Vartą parapija 
Aušros Vartų šventovėje rugsėjo 9 d., 11 val. Mišias konce

lebravo kleb. kun. G. Mieldažis ir kun. P. Mališka. Gražiai gie
dojo po vasaros atostogų 57-ajam giedojimo sezonui grįžęs pa
rapijos choras. Po Mišių salėje vyko choristų vaišės ir buvo ro
doma A. Mickaus paruošta ilgametės choro veiklos vaizdajuos
tė. Laukiame ir tikimasi, kad prisijungs naujų choristų. 

Tėvai, kurių vaikai ruošiasi priimti Pirmąją Komuniją pra
šomi susirišti su Daiva Jaugelyte-Zatkovic tel. 514 696-9448. 

Aušros Vartų parapijos susirinkimas šaukiamas rugsėjo 30 
d., po 11 val. Mišių parapijos salėje. Bus pateikta 2006 m. apy
skaita. Kadenciją baigia A. Urbonas ir R. Staškevičius, todėl 
bus renkami du nauji komiteto nariai. Kandidatai turi būti su
simokėję parapijos mokestį ($25) ir iki rugsėjo 25 d. turi pa
rašyti klebonui prašymą. 

KLB Krašto tarybos suvažiavimas šiemet vyks Montrealyje 
Aušros Vartų parapijos salėje spalio 6 d. Registracija 9 v.r. 
Posėdžiai - iki 3 v.p.p. 

A.a. Marija Šemogienė, 83 m. amžiaus, mirė rugpjūčio 27 
d. Havajuose. Laidojama rugsėjo 12 d. Honolulu. Velionis dr. 
Jonas ir Marija Šemogos ilgus metus gyveno Montrealyje ir 
buvo veiklūs visuomenės nariai. Velionė Marija priklausė 
KLKM dr-jai, buvo aktyvi skyriaus ir jo valdybos narė. Liūdi 
duktė Rūta ir sūnus dr. Vytautas su šeimomis. 

Stasė Baršauskienė, minėdama mylimo vyro a.a. Albino 
15-kos metų mirties sukaktį, Tėviškės žiburiams aukojo $300. 
Savaitraščio leidėjai nuoširdžiai dėkoja už paramą. DS 

Šv. Kazimiero parapija 
Sekmadienį, spalio 7 važiuos nemokamas autobusas nuo 

Aušros Vartų šventovės iki Šv. Kazimiero šventovės 9.30 rytą ir 
sugrįš 5.30 v.p.p. Užsiregistruoti ar dėl bendros informacijos 
kreiptis į J. ir P. Adamonius, 514 256-5355. 

Parapijos choras po atostogų sugrįžo giedoti ir pasiruošti 
iškilmingom šimtmečio Mišioms bei koncertui spalio 7 d. 

Kuo. dr. Feliksas Jucevičius išėjo iš ligoninės ir apsigyveno 
kunigų namuose Westmounte. 

"Knights of Columbus" organizacija paruoš pusryčius kar
tą per mėnesį mūsų salėje. Sekmadienį, rugsėjo 30 - pirmieji pus
ryčiai - $3.50 auka. Po to bingo. Visi kviečiami atsilankyti. VL 

ADAMONIS CASTELLI INSURANCES 
LABRECQUE, BROUILLETTE, CASTELLI INC. 

1001 SHERBROOK ST.E .. SUITE 555. MONTREAL. QUE. H2L 1 L3 
: 514-286- 1985 IV<.: 514-286-1981 

Joana Adamonis A.l.B. 

LITAS 
Petras Adamonis C.l.B. 

Montrealio lietuvių 
kredito unija 

1475, rue De Seve Montreal (Quebec H4E 2A8) 

Tel.: (514) 766-5827 

JOTVA CONSTRUCTION. At
lieka staliaus, vidaus sienų ( dry
wall), dažymo, plytelių dėjimo, 
elektros įvedimo, "plumbing" 
darbus. Skambinti Algiui tel. 
905 824-9821arba416 882-8531. 

BUTAI LIETUVOJ - gražūs ir 
patogūs išnuomojami Vilniaus 
senamiesčio centre. Kreiptis 
http://ricardasguesthouse.tri 
pod.com 

LEADING CANADIAN environ
mental company seeking en
thusiastic, self-motivated people 
with good communication skills. 
The company ofl'ers a great op
portunity to advance very quickly 
and a great income potential 
$4,500+per month PT/FT. Call 
Milana tel. 416 888-5913. 

FAX: (514) 766-1349 

CLEAN FOREVER. Valome ki
limus, minkštus baldus ir au
tomobilių vidų nauju būdu -
sausomis putomis. Kilimas iš
džiūna per 1-2 val. Labai gera 
kokybė. Tel. 416 503-1687. 
PARDUODU Lietuvos, Klaipė
dos, Centro Lietuvos, Latvijos 
ir kitų kraštų pašto ženklus ir 
vokus 1918-1941 m. Dėl kainų 
galėsime susitarti. Skambinti 
tel. 416 439-8115. 
PRADINIŲ KLASIŲ MOKY
TOJA, 13 metų darbo stažas 
prižiūri vaikus savo namuose, 
Oakville. Rekomendacijos, pir
mosios pagalbos kursai. Edita 
905 257-6339. 

Vilniaus radijo laidos užsie
niui girdimos kasdieną, 7 v.v. 9875 
kHz dažniu, 31 m bangos ruože. 


